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سخن ناشر

در دیار غیوران کرمانشاه دیده به جهان 1337استاد اسماعیل زرعی در سال 
. هاي بسیاري در ادب پرورش داده استاین استان، سرزمینی است که چهره. گشود

نویسی و چون سلف آن خطّه، نوشتن را با نگاه عمیق در آثار داستانزرعی نیز هم
هاي دردمند روزگار ما وظیفه بیان احساس همدلی و احوال انسانمطالعه در زندگی

نخستین (چون بزرگان ادبیات کرمانشاه از جمله میرزا باقر خسروي و هم. خود قرار داد
محمد افغانی، ابوالقاسم الهوتی، رشید یاسمیو علی) نویس سبک نوین در ایرانرمان

طرح مفاهیم اجتماعی در نوشتنتر شعر براي و دیگران از قالب داستان و کم
.بهره جست

، »هان قصهسرزمی«، »سفر در غبار«، »هاي منکمی از کابوس«، »رویاي برزخی«
، »هاي شومشادي«، »روزشمار اموات«، »هاي غمگینخواب«، »هاي عامیانهافسانه«
هایی که هرگز خواندهنوشته«، »افزارهاي معیوبجنگ«، »خواهند بروندها نمیفصل«

آثار چاپ» دقایق دردناك دیوانگی«و »پرسی از سوگواران مجنونچه می«و »نشد
.ي ایشان استشده

ي دیگري را به سوي روشنایی براي خوانندگان دریچه» راز معبد آفتاب«اکنون 
.گشایدعزیز می

.اندیشان واقع گرددامید است مقبول خاطر نازك

1394تابستان –جعفر سید 
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1
ي درشت هاقطره. زدمینفس نفس. هایش زخم شده بودانگشت

و از نوك دماغ و زیر پوشانده بودآلودش را عرق پهناي صورت خاك
کریزیمجبور بود. زانوهایش درد گرفته بودسر. دچکیمیاشچانه

طوري به .دخورمیتکان ناما سنگ؛ جا شود تا از شدت درد بکاهدبهجا
کوه بسیار بزرگی بود که ۀزمین چسبیده بود که انگار قسمتی از دامن

.کردمیتر کار را مشکلگرفتن آن،محل قرار. ز خاك بیرون آمده باشدا
کرده بود و او تالش ة درخت گیري درهم تنیدهاشهیربین دقیقاً

ي هابرگ. صدمه نبینندهاشهریبه شکلی آن را بیرون آورد که کردمی
.هم خشک شده بودهاشاخهدرخت، زرد و پژمرده شده، تعدادي از 

. دشمیهار در درخت دیده نبمیهیچ اثري از طراوت و خر
، سر و گردنش در معرض تابش نور کردمیهر بار که کمر راست 

اطراف کردمیسعی .اما اعتنایی به گرما نداشت؛فتگرمیآفتاب قرار 
شید کمیمشت مشت خاك از داخل گودال بیرون .کندا خالیسنگ ر

نیاز شدیدي به .خسته شده بود.یخترمیکنارش ۀو روي کوم
. ي خاك به دهانش پرت شداذره.ک فنجان چاي داشتینوشیدن

آب دهانش لزج و چسبناك . تف کرد. زبري آن را زیر زبانش حس کرد
نی کمیکار ي چدار: یدرسپمینو را شنید که صداي می. شده بود

بهزاد؟
تاك نشسته، بچه ۀزیر سای،حیاطۀانگار دو سه متر دورتر، گوش

لج : خواست بگوید. و چشم به او دوخته بود،را روي زانویش گذاشته
.کن نیستمولتا نیاورمش بیرون،.امکرده
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چنان که گرم اخم کرد هم.اندیادش آمد هنوز با هم آشتی نکرده
به تو چه؟: ، سر برگرداند تا بگویدکار بود

با .تعجب کرد.مودنمیساکت و خلوت کسی آنجا نبود، حیاط،
که داغی آفتاب کار خودش را کرده، دچار مثل این: خودش گفت

!ماشدهمالیخولیا 
.ستاشدهحس کرد از درون خالی .ش چنگ زدانهسیچیزي به 

.به کمرش دادکش و قوسی .ي دست از کار کشیدالحظهبراي
باغچه نشست و ۀروي لب.تق صدا کردي ستون فقراتش تقهامهره

آرزو کرد همان .حیاط دوختۀچشم به در بست. سیگاري آتش زد
مطمئن . بغلش داخل شودۀلحظه کلید در قفل بچرخد و مینو با بچ

دود سیگار .کردن چاي استدمپرسید،بود اولین چیزي که او خواهد 
ي بزرگ هابوتهالي شاخ و برگ هفت و البرمیتش باال از جلوي صور

خورشید . بام رسیده بودۀآفتاب به لب.دشمیگل سرخ و نسترن گم 
ها در چلچله.ي شهر پنهان شودهاساختمانکم پشت فت تا کمرمی

هایی که روي درخت گنجشکيهیاهو.آسمان به دنبال هم بودند
فضاي خانه را پر کرده ریدند،پمیهمسایه شاخه به شاخه ۀتوت خان

سطح حیاط، آجر .چشم از در گرفت و نگاهی به اطراف انداخت. بود
هاي توي حوض، ماهی.بودآنوسطدرشکلیلوزيسنگیحوضوفرش

هاي سبز رنگ روي آب پوزه به جلبک،قرمزوسیاه،ریزودرشت
آسمان و قسمتی از،نقش چند لکه ابر سرخ و زرد و سفید. اییدندسمی

کنار آن طرف حیاط،. آبی رنگ پریده در حوض منعکس شده بود
پر برگش مثل ۀي آویختهاشاخه.دیوار، تاك پیري قد کشیده بود

در انتهاي . خیمه زده بودحیاطزاگوشهچتري سبز بر فضاي آن 
حیاط، ایوان آجر فرشی بود که سه پله باالتر از سطح زمین بود؛ با 

.ي شدهرکادوده گرفته و دیوارهاي سفید گچبیچوهايسقفی از تیر
اي داشت به رنگ دو در چوبی دو لنگه،هاي آن بودتاتاقی که در ان

کوچک مربع شکل که به ردیف زیرةهر لنگه، با سه پنجراي؛قهوه
.کدیگر بودندی

اتاق ایستاده، بهرام را در ۀي خیال کرد مینو پشت در بستالحظه
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تر به تاریکی پشت دقیق. ندزمیت و به او لبخند سارفتهآغوش گ
دیدن يدلش برا.طرف چیزي نبود جزسیاهیآن.شیشه خیره شد

مطمئن بود اگر مینو در .صداي بهرام تنگ شدها و شنیدن سروخنده
اد تا با بوسیدن و باال دمیبغلش ،دآورمیخانه بود، بچه را به حیاط 
. ستگی از تن بگیردخ،وپایین انداختن و بازي با او

قدر خیاالتیچرا این،رگم شدهچه م:ازخودش پرسید.جا شدبهجا
!م؟اشده

دست .ي پرت کرداگوشهبعد آن را به .آخرین پک را به سیگار زد
ید که با دمیاما او را نگاهش به خاك مرطوب باغچه بود؛. کار شدبه

.ه از اشک بودصورتش پوشید.فترمییی شتابان به طرف در هاقدم
خودش را ۀهق گریوشید جلوي هقکمیفشرد و بچه را به سینه می

. در را پشت سرش محکم به هم کوبید،پا به کوچه که گذاشت. بگیرد
.به خودش آمد. صداي شکستن چیزي را کنار گوشش شنید

محل .درخت نگاه کردۀبه تن.توي دستش بوددرختةشدجداۀشاخ
توان ۀبا هم.اعتنایی به آن نکرد. مودنمیکهنه شکستگی مثل زخم 

سوراخ کوچکی .قسمتی از خاك زیرین فرو ریخت.به سنگ فشار آورد
برداشت و اهرم ،اي را که کنارش بودزدهآهنی زنگۀلول. وجود آمدبه

کافی بود تا سنگ تکانی بخورد و به ،ک فشار محکم به آنی.کرد
ي باریک و دراز درخت جدا هاشهیرقداري از م،همراه با آن. روديکنار
سوراخ موش این زیر چکار !!عجب: کوچکی بودۀزیر سنگ، روزن.شد
!ند؟کمی

اطراف ریزش کرد و دیوارة.لوله را به سوراخ فرو کرد و گرداندسر
این زیر چه ؟عنی چهی:ترس به دلش چنگ زد.تر شدروزنه وسیع

!؟اندرا پوشاندهرویش ،بوده؟ نکند چاه آب است
بوي رطوبت و پوسیدگی به دماغش . پیش برد و بو کشیدسر

سعی کرد داخلش را .کنجکاوانه به دور و بر آن دست کشید.خورد
این بار با شتاب .دوباره شروع به کار کرد.تاریک بود.دشمین،ببیند

نازك و ۀجز الی. زدمیحفره را پس ۀبیشتري با دست خاك دهان
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زمین پوسیده بود و با کمترین تماسی جدا ۀر سنگ، خاك بقیسفت زی
. دشمی

اي که بتواند درست به اندازهی نکشید که حفره گشادتر شد؛لطو
ناگهان زیر درخت .بیشتر تالش کرد.وپا به درون آن بخزددستچهار

سکوت حیاط را به صداي افتادن آن،. باره سقوط کردکی.خالی شد
ي درخت با صداي خشکی شکست و از هاشاخهادي از تعد.هم ریخت

قدر که خاك اینحاال از این. اهمیت چندانی به آن نداد.تنه جدا شد
مرتب با در حین کار. شدت نگران شده بودبه،یخترمیراحت فرو 

.. .!اي بنا شده باشد؟نکند خانه روي زمین پوسیده:زدمیخودش حرف 
عنی این چاله چقدر ی...!ن خالی باشدساختماۀپاینکند زیر پی و

تا کجاست؟ ؟است
با احتیاط دست به .حفره مثل چاه عمیقی دهن باز کردکم کم

ي که پدید اروزنه.آن گذاشت و خم شد و به داخلش سر کشیدۀلب
هوس .دشمیفت و در سیاهی گم رمیصورت مورب پایین ، بهآمده بود

؟چقدره... .چرا کندنش؟. .بوده؟جاي چه: کرد انتهاي آن را ببیند
اي از تردید در تاریکی و بوي پوسیدگی رگه.تر نگاه کرددقیق

.. .؟رفتم و زیر پایم چیزي نبود، چهاگر...؟ا نرومیبروم: دلش انداخت
جاي عمیقی یاکهو ریزش کرد و تو چاهییاگر همین زمین پوسیده

؟افتادم، چه
. با خودش کلنجار رفت. داش تحریک شده بويحس کنجکاو

وانست آن را تمین،ت رفتن به داخل چاه را نداشت و از طرفیأجر
وحشت از خالی خصوصبه.از کنارش بگذرداعتنابیندیده بگیرد و 

ود شمیپس چکار کنم؟ ن: سرگردانش کرده بودزیر ساختماننبود
باید کاري .. .جور دست روي دست بگذارم و نگاهش کنم کههمین

! کرد
درد در ستون . ش را گرفت  از جا بلند شدتصمیم.شدطاقتبی

نفس در سینه يالحظهبراي .کمرش خشک شده بود.فقراتش دوید
به چپ و .حبس کرد و با مشت چند ضربه آرام به پشت خودش کوبید
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خاك . هم کوبیدیش را بههادستبعد .به جلو و  عقب خم شد،راست
از .ش را محکم به زمین زد و راه افتادیپاها.سر زانوهایش را تکاند

همزمان با ورود . در اتاق را باز کرد و داخل شد.ن باال رفتاي ایوهاپله
.طنین کردهاي پردیوار، شروع به نواختن ضربهساعت آونگی روي،او

وقت : ش انداختروي مچةآلودنگاهی به آن و نگاهی به ساعت خاك
!ذردگمیچه دیر 

چشم به اطراف .ي ستون فقراتش را مالیدهامهره،نگشتبا سر ا
فرش دستباف نویی . سویی فرو رفته بوداتاق در روشنایی کم.چرخاند

دقت روي هم ها که بهۀ رختخوابکومي،اگوشهدر .کف را پوشانده بود
ۀدر گوشراهی پیچیده شده بود وشب آبی رنگ راهدر چادرده،چی

شده، کاسه،سفید گلدوزيۀ ی با روکشی از پارچدیگر، میز پایه کوتاه
پر هااقچهطو هارف.سماور برنجی و قوري چینی روي آن قرار داشت

کمی از ۀفانوس، توي رف انتهاي اتاق، به فاصل. ریز بودنداز خرده
رنگی که نقش مخملی زیتونیدورنماي.بودشده بخاري گذاشته پیش

و ،بخاري پهن شدهآن بود، توي پیشخالی بر سفید و خالۀچند گرب
اي در دو طرف آن ودو شمعدان نقرهبزرگی در وسط وۀروي آن، آین

ي رنگارنگ پالستیکی هاگلک قاب عکس در این طرف و گلدانی از ی
قسمت بیشتر دورنما از .کدیگر چیده شده بودندیدر آن طرف، کنار

. بودآن آویزان شدهۀبخاري بیرون زده و از لبپیش
نگاهش به قاب عکس . جلو رفت و دست به طرف فانوس دراز کرد

،هر دو. خودش ایستاده و مینو روي صندلی نشسته بوددر آن، .افتاد
کت و شلوار سیاه و پیراهن سفید و،او.چشم به دوربین دوخته بودند

ي هالبرنگ خنده در نگاه و بر .مینو لباسی از تور سپید پوشیده بود
خودش با .دقت کرد.چشمش به طرف آینه چرخید.زدمیبرق دو هر

صورت ،همان قد بلند، الغر: اش فرق چندانی نکرده بودشب دامادي
هایش لبموهاي فر سروسبیل نازکی که پشتي درشت، هاچشمپهن، 

،تفاوتش با عکس.بیشتر ازبیست و پنج سال نداشت. سبز شده بود
؛ اما کردمیرا تیره رنگ صورتشبود کهايرکوتاه چندروزهفقط ریش زب



راز معبد آفتاب14

همه آب رفته؟یعنی تو این سه سال این.مودنمیتر مینو درعکس چاق
و ،پشت سرش ایستادهخیال کرد او در تاریک و روشن اتاق،

اختیار برگشت و اطراف را نگاه بی.دوخته استچشمبه اورنجیده 
ش سردي در تنۀرعش.بوددر سکوت سنگینی فرو رفتهجاهمه.کرد

!ومشمیخدا دارم دیوانه به: زمزمه کرد. ش به مورمور افتادبدن. دوید
!کستشمیکاش دستم :و زیر لب غرید

سعی .اش گرفتهکار برده بود، خنداي را بهکه اصطالح زنانهاز این
.فانوس را از رف برداشت و پایین آورد.خودش دور کندکرد اوهام را از

.کنار باغچه رفت.به حیاط برگشت.ن کرد و به دست گرفتآن را روش
حفره گذاشت و پاهایش را به داخل آن دراز ۀاحتیاط دست به لببا

زیر همین که سفتی زمین.ي به حالت آونگی در هوا ماندالحظه.کرد
فانوس را به دست گرفت و خم . رها کرددیواره را،پایش را حس کرد

چه فت و هررمیباریکی بود که مورب پایین رویش تونل رو به.شد
.فترمید، بیشتر به عمق زمین فرو شمیدورتر 

ترس و اشتیاق در .اشتدمیاحتیاط قدم بربا دقت و.راه افتاد
از .ودشمیمشتاق بود بداند راه به کجا ختم .ه بوددوجودش ریشه دوان

رسید زیر تمی.گذاشته بود، بیم داشتکه به مکان مرموزي پااین
که سقف تونل ا اینیباره خالی شود و به قعر زمین فرو برودکیپایش

متوجه شد مسافتی که جلوتر رفت،.پایین بریزد و آن زیر مدفون شود
ي ارفتهگي سنگی خزههاپله.ود، پله استرمیچیزي که روي آن راه 

. کردبرگشت و به پشت سرش نگاه. که پوشیده از تارهاي عنکبوت بود
چنین به علت کندن زمین توسط او فرو به مرور زمان و همکهخاکی

عنی ی:کردمیتونل را از دید پنهان ۀي جلوي دهانهاپله،ریخته بود
!م؟آورمیسر از کجا در

فت، شکل و رمیقدر جلوتر هر.به پیشروي ادامه داد.معطل نکرد
مراقب بود پایش .ودپله لیز ب.کردمیحس تررا آشکارهاسنگابعاد 

تونل .دیوار پوسیده و نمناك بود.دست به دیوار گرفت.سر نخورد
نور .وانست آن را پس بزندتمیچراغ نۀتاریک بود که شعلقدرآن

به .کردمیفانوس فقط حباب خود و قسمتی از دست او را روشن 
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.اشتدمیکورمال کورمال قدم بر.فترمیاحتیاط پیش کندي و با
گی و پوسیدگی دماغش را بوي کهن.جایی نخوردسرش بهکردمیدقت 

که قدرآن؛کردمیاو را دچار سرگیجه و رخوت ،این بو.کرده بودپر
وید؛ مثل دمیگاهی جریان ریز و بسیار باریکی به سرعت در مغزش 

خود ي از خود بیالحظهبراي .زمینۀاي ناگهانی از زیر پوستعبور لرزه
تا به زمین کردمیاند ومکث ممی.فترمییش سیاهی اهچشم.شدمی
ترس از هبارکیاگر بیهوش شدم، چه؟:از خودش پرسید.فتدنی

؟ا نهیبرگردم.. .ا نه؟یبرگردم: دچارتردید شد.دلش نشستدربیهوشی
انگار نیروي مرموزي از انتهاي تونل او را به .توان بازگشت نداشت

ک میدان مغناطیسی یعظیمی، مانندنیروي. شیدکمیسوي خود 
و او ،بسیار بزرگ که قطعه آهن کوچکی را به طرف خود جذب کند

.دشمیاختیار به جلو کشیده ي بود که بیاپارهآهن 
اي در فاصله.ه کردانگسر برگرداند و به راهی که از آن آمده بود،

د که شمیروشن بسیار کوچک دیده ۀک نقطیروزنه مثلۀدهندور،
ناگهان ،همین هنگامدر. نیمی از آن در انحناي تونل پنهان شده بود

ي از اهیال. روشن ناپدید شدۀریزش آواري را شنید و نقطۀصداي خف
بار فانوس چندۀشعل.ورش آورد و دماغش را پر کردیغبار به درون

ر دجاهمه. باره خاموش شدکیپرت صدا کرد وپرت،ن پریدیباال و پای
ماند و .ي پا از رفتن کشیدالحظه. هراسان شد.مطلق فرو رفتیتاریک

اما ؛کردمیانگار هنوز وقوع حادثه را باور ن.اراده به سیاهی زل زدبی
جایی را .در پیش گرفتشتابان راه آمده را.این حالت طول نکشید

دو سه بار از روي .دخورمیاش به سقف و دیوار سر و تنه.یددمین
دیوار بلند کنار باغچه .تونل رسیدۀبه دهان.اعتنایی نکرد.افتادهاپله

ۀخود بخواهد، به کلمکهآنبی.فرو ریخته، روي آن را پوشانده بود
یاي تاریک ذهنش اانگار این کلمه تا حاال در زو.کردگور فکر هبزنده

.ر کندو حاال فرصت مناسبی پیدا کرده تا تمام مغزش را پ،پنهان بوده
اش عجوالنه فتیله.فانوس را زمین گذاشت.عرق سردي برتنش نشست

اهرم را فشار داد تا حباب چراغ باال برود را باال کشید و با سر انگشت،
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سیگار را جدا گذاشته بودۀکبریت و بستهایش کرد ودست در جیب
به هر جا رسید چنگ زد و ،در تاریکی. دشکار توان دست بهۀبا هم

با ناخن سقف را .یددمیجایی را ن. وار به تقال افتاددیوانه.شت کوبیدم
.وحشت کرده بود.پس بزندآوار راکردمیسعی .راشیدخمی
عرق از سر و صورتش .واست هرچه زودتر خودش را نجات بدهدخمی

در سرش تکرار کریزیگورهبزندهۀکلم.افتادنفس نفسبه .جاري شد
ولرم و چسبناکی از کنار مچش قطره قطره روي زمین د و مایع شمی
نتیجه بی.بازوهایش از کار افتاد.هایش درد گرفتانگشتسر.دیچکمی
ناچار دست .دخورمیهیچ تکان ن.آوار، تمام روزنه را پوشانده بود،بود

.روي زمین نشست و به تاریکی خیره شد.از جوش و خروش کشید
.در سکوت فرو رفته بودجاهمه. ا بشنودگوش داد شاید صداي کسی ر

کاش مینو :آرزوکرد.دشمیي تند خودش، صدایی شنیده نهانفسجز 
!زودين همیگردد؛ بهبر

به فرض هم که برگشت؛ از کجا :متوجه شد آرزوي عبثی است
اند من این زیرم؟دمی

صورت بهرام و مینو در .حرکت ماند و به فکر فرو رفتدقایقی بی
چشم معصومانه،آنها را دید که با حالتی مظلومانه.ش مجسم شدنظر
یده و اند؛ رنجکه سرشان را به هم نزدیک کردهدر حالی.انددوختهبه او

.ستاشدهحک نگاهشان اندوه و وداع در.نندکمیدردمند نگاهش 
:رسندپمی.نندزمیصدایش .نندکمیش اانگار با این سکوت، سرزنش

تکان بخورند، به دل تاریکیکهآنو بیچرا رفتی؟.. .؟چرا رفتی
وند تا جایی که در سیاهی شمیاز او  دور و دورتر کم کموند و رمیفرو 

! چه آرزوهایی: آه کشید. وندشمیمحو 
عنی به همین مفتی، به همین آسانی باید ی:تکانی به خودش داد

بار کی.ا بلند شداز ج.کلمه مرگ در وجودش هراس انداختبمیرم؟
اي که به سقف بار همراه با هر ضربهاین.جوش افتادودیگر به جنب

گاهی چند .طلبیدو کمک میزدمیتوان فریاد ۀبا هم،وبیدکمی
سباند شاید کسی به چمییوسانه گوش به سقف أاند و مممیي الحظه
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خودش نید، پژواك فریادشمیاما تنها صدایی که ؛کمکش آمده باشد
فت و در تاریکی گم رمیجلو ،دخورمییچید و قل پمیبود که در تونل 

.دشمی
س به ترس اضافه شد و این احساس او را به مرز جنون یأتدریجبه
اعتنا به درد بی.به جوش و خروشش شتاب بیشتري داد.کشاند
،یش جمعهادستش را در ینیرويهمه.و بازوها، به تقال افتادهادست

به هر طرف چنگ .مشت کوبید.فریاد زد.و سعی کرد دیوار را بشکافد
اي در ناگهان جرقه.هیچ راه گریزي نداشت.بوددهیفابی.انداخت

این تونل سر از جایی در حتماًگور چرا؟ هبزندهنه،:ذهنش درخشید
!حتماً.راهی داردحتماً.دآورمی

.دست از فعالیت کشید.ردبا این امید، کمی احساس آرامش ک
قطرات درشت .روي زمین نشست و صبر کرد تا خستگی از تن بگیرد

،پیراهنۀبا گوش.از گرما کالفه شده بود.ویددمیش انهیسعرق، توي 
زبري گل را . خودش را باد زد و صورت و گردنش را خشک کرد

روي پوست بدن و حتی توي دهانش حس ،هاانگشتکنار،زیردست 
چیزي .چشم به انتهاي تونل دوخت.چند بار نفس عمیق کشید.ردک

ک ی.این زیر نمیرم.الهی خودت کمک کن:د جز سیاهیشمیدیده ن
!راه نجاتی

انتهاي تا بتواندواست  پرتویی تاریکی را پس بزند خمیدلش 
خستگی از تن بگیرد، از جا بلند کامالًکه پیش از این. تونل را ببیند

شید، کمیهر نفسی که . ش مشکل شده بوداتنفس. ه افتادرا.شد
.ردبمیهایش فرو ي نم و پوسیدگی را با ولع به ریههمراه با آن، بو

حاال با خودش در .فترمیکورمال کورمال پیش . یددمیجایی را ن
اگر راهی پیدا نکردم،...کنم؟واستم چکار خمی.. .چرا آمدم؟: جدال بود

ند؟ کمیاگر برگشت و مرا ندید، چه فکري ...؟و چهمین.. .کنم؟چه
ام و خانه را م دیوار را خراب کردهازدهند از لجم کمیخیال حتماً

.شاید نفرینم کند.شاید حرصش بگیرد.بیرونامهام، رفتگذاشته
قراضه را هم روي سر ۀبدبخت، تو که هیچ نداري، این خان: بگوید
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!خودت خراب بکن و خالص
فرستدو به بخت بد خودش لعنت میند کمیتا شب غرغراًحتم

ا او را به سینه یندکمیبهرام خالی وتشر سرا با توپدق دلش رای
وید گمیبه خودش بد .ندکمییند گریه شنمیک گوشه یسباند وچمی

که برگشتم،محض اینشاید هم منتظر بماند تا به؛که چرا برگشته
سد رمیناما به عقلش هزارخیال؛.ندکمیهزارفکر . زددادوهوار راه بیندا
.قه با عزرائیلیدست به.اینجا توي این تونل مرگ. که من این زیرم

اش به فکر غرغر و او همه.ندکمیبراي او چه فرقی .ا بمانمیبمیرم
....خماخم و تَ.خم استاخم و تَ

، قدم روي هر ناخودآگاه.فترمیکندي پیش بهبا ذهنی مشغول،
حتیاط او با،اشدکه زیر پایش محکم بکردمیذاشت، دقت گمیپله که 

تونل در تاریکی مطلقی. یددمیجایی را ن. اشتدمیقدم بعدي را بر
به فکر چاره .ودشمینگردم، نگران تا شب اگر برحتماً. بودرفتهفرو
.کس و کار که نیستبی. دافتمی

چراغ اتاق روشن .یش خیمه زدهاشمچدرنگ شب آمد و جلو بی
؟کیخانۀکجا رفته،: هاي مینو جنبیدلب. شد

به .اشتدمینچشم از گل قالی بر. ه افتاده بودبه ابروهایش گر
ۀ عنی ممکن است خانی: کردمیشان سبک سنگین. کردمیفامیل فکر 

شان رفته باشد؟کدام
دور اتاق شروع به .بلند شد.دلش هزار راه رفت.ندنشینتوانست ب
بی اهمیت به بهرام که گرسنه بود . آشفته و پریشان بود. چرخیدن کرد

. یددمیانگار او را ناصالً.زدمیکریز ونگ یو
.به بچه برساقالً؟حواست کجاست-
محیط اطراف .کاسته شدهاسنگتدریج از خزه و لزجی روي به

.بتداي تونل نشانی نمانداةکننداز آن هواي مانده و خفه.خشک شد
چنان پوشیده کشیدن برایش آسان شد؛ اما دیوارهاي دوطرف همنفس

شید، قشري خاك از کمیسست بود؛ دست که بر آنها واز خاك نرم
فت، تارهاي رمیتر چه پیشهر.یخترمیفرویشهاانگشتزیر 
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ک یمجبور بود. یچیدپمیعنکبوت مثل تور نازکی به سروصورتش 
ها تاراطراف را بکاود و پیشاپیش ،دست به دیوار بگیرد و با دست دیگر

ةها را که مثل پردتار عنکبوتسنگینی. از جلوي صورتش کنار بزندرا
،آلودي به دور دست و مچ و بازویش پیچیده شده بودة غبارپوسید
غرق تماشاي مینو .اعتنایی هم به گذشت زمان نداشت.کردمیحس ن

تند و تند ساعت .دشمیاش بیشتر ظه به لحظه نگرانیبود که لح
ها را؛ ها را، ساعتمرد؛ دقیقهشمیها را و ثانیهکردمیدیواري را نگاه 

. از بهزاد خبري نشد.. .دوازده.. .ازدهی...ده.. .نه
وگور کرده باشد؟ نکنه رفته باشد خودش را گم... پس چرا نیامد؟

ه به ک شب دیرتر از نُیابقه ندارد حتیمان ستو این سه سال زندگی
.قدر دوستش داردحاال، با بودن بهرام که اینخصوصبه.خانه برگردد

؟ک شب دور از بهرام بماندیمگر ممکن است
کند و سنگین هاي ساعتعقربه.هددمیآزارش شدتشوره بهدل
از ،ودشمیمینو خسته .دو.کیودشمیساعت .نندکمیحرکت 

ند بخوابد، خواب به چشمش کمیسعی .شیندنمیاز قدم زدن، ظار،انت
صبح که تن به ةسپید.ذاردگمیتا صبح پلک روي هم ن.ابدینمیراه

.ودرمیند و ازخانه بیرون کمیاید، طفل خفته را بغل سمیپنجره 
کس که گمان ة شوهرش، هرود پیش فامیل خودش، پیش خانوادرمی
از در و همسایه گرفته تا بقال سر . داشته باشدند خبري از او کمی
ها هم پاسخ.خبرندهمه بی.دانها از زن و مرد همه متعجبچهره.گذر
:گشا نیستندگره

!؟...بهزاد.. .؟چی-
!؟آقاي احمدي-
!؟دیشب نیامده خانه-
!؟شدهچی،چرا-
!انیمدمینه واهللا، ما ن-

اش راگیر مثل پتک به کلهخبري فن بیهاي منفی، ایاین جواب
به افکار ناخوشایند .اندازدترس به دلش چنگ می.ودشمیکوبیده 
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نکند خودش را .. .نکند بالیی سرش آمده باشد: دآورمیمغزش هجوم 
آخر براي چه؟.کشته باشد

رشتۀ . زمین افتادمحکم به. ه سرخوردناگهان پایش از روي پل
.لند شد و رو به رویش را نگاه کردب.خودش آمدبه.پاره شداوهامش

دیوارهاي اطرافش اثري ةاما متوجه شد از خاك پوسید؛چیزي ندید
یی هاسنگ.کرده بودهاي صیقلی بزرگی پرجاي آن را سنگ.نیست

. شدتمامهاپله. بودی بینشانشکاف باریکسه متر،که پس از هر دو 
شده ین خشک و سفتروي زميبیشتراطمینان راحتی و بابهدیگر
حرکت ومانعتنها .فرش بودانگار زیر پایش سنگ.اشتدمیبرقدم 

مشامبهرطوبت و پوسیدگیيدیگر بو.تاریکی هوا بودشايیشروپ
ۀجایش را به رایح،تونلۀمیانآن هواي خشک و سنگین.سیدرمین

کرد سعیفت، رمیو او، در حالی که جلو . ضعیف خوشبویی داده بود
انگار.اما نتوانست؛مینو و بچه را در نظرش مجسم کندةدوباره چهر

موضوع ک یحاال فقط به. ت ایستاده بودالیباره مغزش از فعکی
رود؟ به کجا میاین راه: آلوداي گنگ و مههم اندیشهآناندیشید،می

رود؟ این راه به کجا می
درمانده،.باشدجو خسته شده وي که از جستاشدهمثل گم

آلودش حک یافتن راه فقط در نگاه غبارو اشتیاق؛ي نشستهاگوشهدر 
چیز دیگري به هیچ،جز این پرسش ناخودآگاهکردمیحس .شده باشد

نازکی که این ۀمغزش تنها رگی، ریشۀگویی از هم.واند فکر کندتمین
يیرومغزي که دیگر نه ن.جوشد، فعال مانده بوددر آن میسوال

اي آنچه در پیش بود و نه ارادهزدن ن حدسنتوا،گیري داشت تصمیم
جوي بیشتر، درست مثل کسی که هیپنوتیزم شده باشد، وبراي جست

اشت و همان دمیرویش دوخته بود و قدم بری روبهچشم به سیاه
این راه به .. .ود؟رمیاین راه به کجا : کردمیپرسش را در ذهنش تکرار 

؟دورمیکجا 
در .انست چقدر راه پیموده استدمین. ذشتگمیدقایق به کندي 

با ؛دیکشناما این وضعیت زیاد طول د؛حالتی بین خواب و بیداري بو
بسیار دوري از خود، ناگهان تکانی ۀدیدن درخشش نوري در فاصل
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چرا .. .؟چه مرگم شده:متعجبانه از خودش پرسید.خورد و هشیار شد
جوري شدم؟این

.ابیدتمیبه انتهاي تونل نگاه کرد که نور از آنجا .سخی نیافتپا
!نجات پیدا کردم.نجات پیدا کردم:وجد آمدبه.امیددر دلش جوانه زد

لحظه بزرگ و بهرانی لحظهنوۀنقط.یش افزودهاقدمسرعت بر
رنگ دوخته آبی کمۀد و او در حالی که چشم به آن نقطشمیتربزرگ

خوشبو ۀفت، رایحرمیهر قدر جلوتر .فترمیاق پیشبود، با اشتی
دقت .با ولع نفس کشید.اددمیاش را نوازش د و شامهشمیبیشتر 
ۀعطر ناشناخت.نتوانست.عطر را تشخیص بدهدتا بويکرد 
اسمن، یاس، سوسن،یبويیااددمیگل محمدي بويکنندهمست

ي معطر وهادانهو بوي یا مزه پسندبو و شاهاقاقیا، شب،میخک
مثل دارچین، رازیانه، قهوه، هل، زیره و ،راکندپمیهوا جات را درادویه

يآمیخت و عطرمیاهی انواع بوهاي دلپذیر درهمزنجبیل؛ و گ
قدرآن؛ کردمیخود د که انسان را از خودبیآورمیجادویی را به وجود 

اي عین حال در خرابهکه انگار به گلستان شادابی وارد شده باشد و در
شور و ،از شادي و حزن،از تازگی و ماندگییتلفیق. باستانی قدم بزند

،فترمیچنان که پیش و او هم،شتاب و کرختی، از جوانی و پیري
زیر .. .؟یستبوي چ: رسیدپمیاز خود کریزیشید وکمیحریصانه نفس

!زمین و این عطر رویایی
ز سنگ مرمر اشدهبرابرش بود ساخته يدر.به انتهاي تونل رسید

کهآنگاهی کوتاه و باریک بیاي سفید و صورتی؛ درنارنجی رنگ با رگه
آستانه را ابید، تمینوري که از داخل آن به این طرف .دري بر آن باشد

گل و بلبل و پرندگانی ۀجستروي سنگ، نقوش بر.کرده بودروشن
بر رويو با احتیاط یستادادهزحیرت. وغریب حکاکی شده بودعجیب

؟اینجا کجاست:زمزمه کرد.حجاري دست کشید
. بودکنجکاوي سر به عصیان زده.ي بیشتر نتوانست بماندالحظه

در،بودبرابرشاز آنچه .شدداخلوکردخم سر.ماندن نداشتطاقت
کی یدید که گویا زمانی بارگاهقصر بزرگ بسیار وسیعی را .شگفت شد
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هایی با کرسیتاالري با شکوه و اسرارآمیزازشاهان مقتدر باستانی بوده؛ 
دار هاي بلند منگولهها؛ و پردهدور و تختی از طال در رأس آنتار دورد

دیوارهاي اطراف .هاي معین آویخته شده بودرنگی که با فاصلهايقهوه
شیشه، مرمري به شفافی سبز ساخته شده بود؛مرمراز قطعات عظیم

.ي از طال بندکشی کرده بودنداهیالصاف و صیقلی، بین قطعات را با 
بها ي گرانهاسنگهایی از مجسمه،هاسکوها و صندوقچه،دور محوطه

د و خورمیعریضی بود که پیچ ۀدر نزدیکی درگاه، پل.طال قرار داشتو
ده رنگی گسترروي پله، فرش سرخ.سیدرمیفت و به بالکن رمیباال
اي استوار بود کههاي استوانهقسمت جلوي بالکن بر ستون. ده بودش

ونگار ها و تعدادي داراي نقشتعدادي خطوط مارپیچ برجسته به آن
ا پیاده، یاسبرو شاهان و درباریان بود که سوار ب،شکارگاه و شکارها

کدیگر یتیر و کمان در دست، گویی دور ستون سر به دنبالبا نیزه و
شکل از روي دیوارهاي انتهاي بالکن، سقف گنبدي.گذاشته بودند

ي هاسنگاز فت تا مثل حبابی رمیآمد و باال پیش میکم کمسالن 
ۀروزنآن،ۀدر باالترین نقط.مینایی رنگ، فراز محوطه را بپوشاند

سقف .دشمیما از پشت آن چیزي دیده نااز جنس شیشه؛گردي بود
ها و حیوانات، و زن،پرنده،انواع گلايهبرجستو دیوارها با نقوش 

شراب هاي آب و شیر وبالداري که سبدهاي پرگل و کوزههايبچه
. مودنمیبسیار طبیعی و تازه هارنگ. ین شده بوددوش داشتند، تزئبه
.آمیزي کرده بودندکه انگار همین چند لحظه پیش آنجا را رنگقدرآن

ي سفید و آبی هارنگصاف و صیقلی، به يهاسنگکف سالن با تخته 
هر سنگ به شکل مربع بزرگی بود که در وسط آن، . پوشیده شده بود

هاي زیبا و بدیعی را نقش زده بودند با عقیق و مرجان و فیروزه طرح
در .آمیزي به هم پیچیده و درهم فرو رفته بودنداسرارۀکه به گون

پر از آب زالل، با ،ز فیروزهاشدهوسط تاالر، حوض بزرگی بود ساخته 
در آن به گردش آرامیو به درشت که آسوده وهاي رنگارنگ ریزماهی

ک پا یتندیس مرمري زنی از وسط حوض قد برافراشته،.مشغول بودند
میو ک،بر سر زانو نهادهسبز رنگی راةشدجکةآن گذاشته، کوزۀبرلب
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اودان مانند کوزه، آب بیرون باریک نۀاز دهان. و به جلو خم شده بودر
شروشر به آوري،یکنواخت و خوابآمد و از آن ارتفاع با صدايمی

کوچک حکاکی ۀپاي مجسمه، کاسکنار. یخترمیداخل حوض 
ۀد و توي پاشویشمیآبی که از حوض سرریز .طال بودي ازادهش

خورکنان از سوراخ کوچکی به زمین فرویخت، خوررمیباریک اطرافش 
در انتهاي تاالر، تخت بزرگی از طال بود که با قطعات درشت . دشمی

و ،ین شده و روي آن، بستري از پرنیانئاقوت تزیالماس و عقیق و
. رنگ خوابیده بوداي از تور صورتیروي بستر، زنی زیبا، زیر خیمه

نفس در سینه . تن از درگاه کند و با احتیاط به تخت نزدیک شد
ت أجر. یش از تعجب، از حدقه بیرون زده بودهاچشم. حبس کرده بود

کنار زن .ترین صدایی ایجاد نکندکوچککردمیسعی . زدن نداشتپلک
و پهن صورت گرد. ساکت و خاموش ایستاده و به او خیره شد. رسید

گونه بود؛ با ابروهاي گ پوستش مهتابرن.رخشیددمیزن از زیبایی 
رشت، ي دهاچشمپیشانی صاف بلند، به هم پیوسته؛ونازك کشیده

کوچک دهان،ترکیبخوشهايبینی کوچک نوك برگشته، گونه
تراش که خط نازکی به نرمی آن را از اي گرد و خوشو چانهوگوشتالود

بلند قد بود؛ با گردنی لطیف و باریک، ،زن. وسط دو نیم کرده بود
لباسی از .کشیدهکمر باریک و پاها برجسته،ۀهاي پهن، سینشانه

صورتش را آراسته و .حریر سپید به تن داشت؛ با کمربندي جواهرنشان
ي گل سرخ نشانده هاشاخهدر کنار انبوه موهاي خرمایی رنگ سرش، 

ي سفید و بلندش هاانگشتدست راستش را باال برده، با سر .بود
اده افتاخم ریزي بین دو ابرویش . اش را فشرده بودي از پیشانیاگوشه

در تالش تسکینهاانگشتی داشته و با فشار ئدردي جزانگار سر. بود
.ستارفتهبوده و در همان حال به خواب آن

را به حیرت آمیز بود که او اغراققدرآنزیبایی و طراوت زن 
حرکت مدتی بی.بیشتر به او دقیق شد.گذاشتتریشپمیقد.انداخت

با خودش .انست چه باید بکنددمین.به آن مظهر تازگی خیره ماند
واست خمیدلش .ت به هم زدن آرامش او را نداشتأجر.گیر بوددر
شدن ؛ اما زن انگار قصد بیدارقدر صبر کند تا او خودش بیدار شودآن
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از توي بخوردان .گذاشته بودبرهم آسوده و مطمئن پلک .نداشت
ود کم رنگی طالیی که روي تخت، کنار سر خفته گذاشته شده بود، د

. کردمیفت و فضا را معطر رمیبه هوا 
د، دست شمیپا بهو او، مرتب پاد شمیلحظات به کندي سپري 

عاقبت دل به دریا زد و از همان فاصله که ایستاده . اییدسمیبه دست 
: اي زمزمه کردبا صداي خفه و گره افتاده.و به جلو خم شدرمیکبود،

خوابید؟.. .ه خانم، با شما هستمشازد.. .خانم.. .خانم
ش پا پی. جوابی نشنید.دوباره صدا زد.هیچ حرکتی نکرد،زن

. پاسخی نیامد. اش را تکرار کردگذاشت و با صداي بلندتري، گفته
!باشد؟هنکند مرد:ترسی گنگ به دلش چنگ زد

فت، رمیش باال و پایین نانهیساگرچه . سیدرمیمرده به نظر ن
از . هیچ نشانی از مرگ نداشتهم د؛ رنگ پوستش شیکمینفس ن

؟چکار کنم:خودش پرسید
.درمانده و بهت زده به اطراف نگاه کرد. چیزي به فکرش نرسید

ۀک دست گوشیزنی بود از مرمر شیري رنگ که باۀکنار تخت، مجسم
دست دیگر را رو به و، دامن بلندش را جمع کرده، در مشت فشرده 

اش، ي ظریف و کشیدههاانگشتشیئی نورانی را سر جلو دراز کرده و 
زن خوابیده بود؛ به ةمجسمه، پیکر.دقت کرد.به هوا گرفته بودرو

ي هاچشمفقط تفاوتش با او.اما سنگی؛همان اندازه و با همان لباس
دور و حزن انگیزي در همان وضعیت ۀاش بود که انگار به نقطگشوده

اي دیگر را ک پا بر زمین گذاشته، پییستند.ایستاده خیره شده بود
کنار پایش، روي . ودرو به جلو قدم برداشته بکمی از زانو خم کرده،

د که گویی در حین اي از سنگ طوري به پهلو خوابیده بوسکو، آهو بره
چراغی گوهر شبداشت،دستدرتندیسکهنیدرخشائش. استنشخوار

ۀبی کمرنگ ولی پرقدرتش، همبود به بزرگی تخم بوقلمون که نور آ
خط اي بود بهباالي تخت، روي دیوار، کتیبه.تاالر را روشن کرده بود

تخت، کرسی کوچکی بود و کتابۀورتر از پایدمیمیخی و پایین، ک
جلد کتاب از پوست آهو بود و روي آن با خط زرنگار ؛اي روي آنبسته

چیزي دستگیرش .اندسرکشید تا عنوان کتاب را بخو.تزیین شده بود



25آفتابمعبدراز 

. نشد؛ نوشته به خط میخی بود
هنوز . هنوز دچار حیرت و گیجی بود.به آرامی از تخت دور شد

خواب است؛ خواب کردمیخیال .کردمیید، باور ندمیآنچه را که 
ترین ا کوچکیا تند قدم بردارد،یراحتی نفس بکشد،یند و اگر بهبمی

احتیاط وبا. شدرویا پاره خواهد اینۀصدایی را ایجاد کند، رشت
گاهی نیم نگاهی به زن در حالی که هر از.شتی در اطراف زدگمینربه

از ایز سنگ،اشدهاي بود ساخته صندوقچهدر هر گوشه.انداختمی
.بر آنها روکش کرده بودندچوب آبنوس که مخمل سرخ طالکوبی را

انگشتري، سینه ریز، النگو، ؛ک پر از جواهراتیهر. ها باز بوددر صندوق
سربند، کمربند، بازو بند، زنجیرهاي ریز ،تاج، خلخالتاج، نیمگوشواره،
هاي شمشیرها و دشنهش طرح ناشناخته،قطعات زیبا و خوو ظریف،

.ا جواهر نشانیهمه طالیی. کوچک
دست دراز کرد تا قطعه الماس درشتی را که روي کالهخودي 

با . اش افتادآلود روي مچاعت خاكچشمش به س.دارداي بود، برنقره
. به سراپاي خودش نگاه کرد. اد آوردیدیدن آن، لحظات گذشته را به

یش هاکفشک لنگه از ی.زانوهایش پاره شده بودش خاکی و سرالباس
و کنار ساعد دست راستش زخم هاانگشتسر . در تونل جا مانده بود

هایش نشسته بود؛ ه روي سروصورت و مژهغباري را کۀسای.شده بود
. کردمیحس 

بعد به . اش را پاك کندرا به پشت شلوارش مالید تا شیشهساعت
ي که داخل گودال الحظهمتوجه شد ساعت درست همان . آن نگاه کرد

ه به اتاق رفته کمیبه خاطر داشت هنگا.شده بود، ازکار افتاده است
حرکت، هاي بیو حاال عقربه. یده بودآونگی سنجبود، آن را با ساعت

حدس زد علت . اددمیفقط چند دقیقه بعد از آن زمان را نشان 
گودال ۀروي دهانۀکه به دیوار فرو ریختهایی بودهخوابیدن آن، ضربه

.مهم این است که خواب نیستم:زمزمه کرد. اهمیتی نداد. کوبیده بود
ک عمر یگنجی که.امرسیدهتر به گنج و از همه مهمبیدار.بیدارم

!گنج.گنج.آرزویش را داشتم
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اي نیروي تازه.دچار شادي و شور شد. زن خفته را فراموش کرد
ناگهان از بهت و کرختی .فعالیت ذهنش بیشتر شد.در وجودش دوید

نظیري یک ثروت بیهر.ها را سنجیدکایک صندوقیبا نگاهش.در آمد
قدر که بتواند اي و باور نکردنی؛ آنفسانهثروتی ا.را در خود داشت

این ا را چطور ازهاما آن؛واهد، بکندخمیهر کاري که .جهانی را بخرد
بزرگ بودند که به تنهایی قدرآنها صندوق.مکان خارج کند

هاي بلند اطراف کی از پردهیتصمیم گرفت.شان کندوانست حملتمین
به این طریق . آن بریزد و بیرون ببردرا بیاورد، محتویات صندوقی را در

ۀکی همیکییبا حوصله و فراغت خاطر،،وانست به مرور زمانتمی
شدهتونل بسته ۀاد داشت که دهانیبه.بها را خارج کنداشیاء گران

جوي بیشتري بپردازد، راه دیگري واما مطمئن بود اگر به جست؛ستا
تنها مشکل او، استفاده از گنج .یددمیاز این لحاظ مشکلی ن. ابدیمی
چطور آبش کنم؟: بود

مثل بختک آمد و .باره ذهنش را پر کردکیاین پرسشی بود که
ید دمی. به فکر فرو رفت. وخروش افتاداز جوش.روي او خیمه زد

واند براي آنها خریداري تمیبهاست که نقدیمی و گرانقدرآنجواهرات 
ن را که براي فروش ببرد، بی هیچ آۀمطمئن بود هر قطع.بیابد

آشکارا . ک گنج بزرگ آگاه خواهد شدیتردیدي خریدار از وجود
. پدتمیقلبش به شدت .ستارفتهخودش را دید که به جواهر فروشی 

رسد ارتعاش تمی.زدن نداردحرفت أجر.لرزددست و پایش می
اش و وارسیست ارفتهزرگر، طال را به دست گ.صدایش او را لو بدهد

با هر چه که به دستش ،با عیارسنجبا دقت، با ذره بین،.ندکمی
.چیزي بگویدکهآنبی.ندکمیزیر و باالیش . ودرمیسد با آن ور رمی

ۀهر از گاهی از گوش.ساکت و خاموش، با صورتی متفکر و مرموز
یمبینی ضخیعینک ذرهاز روي یر آن ابروهاي گره خورده،چشم، از ز

وار که وجودش را نگاهی مته.ندکمیچشم دارد، نگاهش ه بهک
ک ی.ترین قطعه را به بازار آورده استکوچک. ودرمیراشد و فرو تمی

گنج ۀاما زرگر انگار از توي نگین، هم؛انگشتري مردانه با نگین عقیق
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.اید که گویی منتظر استسمیطوري انگشت به آن .یندبمیرا 
از خودش و از .این همه مالش به جان بیاید و حرف بزندانگشتري از 

ري، خمینآقا اگر: ندکمیدرازدست.ودشمیطاقتبی.بگویدهمراهانش
!خسته شدم. ش بدهپس

باید سرلج . تند رفتم: ودشمیاش پشیمان و بالفاصله از گفته
! نیندازمش

هاي لبزرگر، با .احتیاطی، کار را خراب کرده استاما همین بی
نگاهی .ودشمیبه او خیره ظن،ي پر سوءهاچشمبه هم فشرده، با آن 

تصمیم به فرار .نددبمیدست و پا و دهانش را که مثل زنجیر،
وید گمیزرگر مرموزانه .توان هیچ حرکتی را ندارد.واندتمین.یردگمی

عنی ، یرفتن به پستو.ودرمیو به پستوي دکان !ک دقیقه صبر کنی
ا یحاال دو راه بیشتر ندارد. گزارش دادن،عنی لو رفتنی؛تمام شدن کار

ا به دست و پاي زرگر بیفتد یباید صبر کند بیایند و دستگیرش کنند؛
. و بخواهد با هم شریک شوند

شریک کسچیهبا !نه: زیر لب غرید.حرکت تندي به سرش داد
د، بزرگی وسط باشآن هم وقتی پاي گنجی به این ،شراکت. ومشمین

ا او یشمکمیا من شریکم را یستاحداقل خطرش قتل و خونریزي
آخر کی حاضر است ثروت دنیا را در اختیار داشته باشد و.شدکمیمرا 

پس با این جواهرات باید چه کنم؟.. .کی دیگر را توي آن سهیم بکند؟ی
ا م سرم رمعصوةک بریعنی دل از این گنج بادآورده بکنم و مثلی

ی، دو دستی همه را تقدیم ئاي جزبیندازم پایین و به امید جایزه
از کجا معلوم حرفم را باور بکنند؟ از ،تازه.. .؟به همین مفتی.. .بکنم؟

اش کدام باقی.اماش را چکار کردهکجا معلوم بازخواستم نکنند که باقی
وجو و رسبدهم باز دست از پحتی اگر خاك اینجا را هم تحویل؟را

!نندکمیام بیچاره.ارنددمیظن بر نسوء
اي کوچک اما تکه. چراغ چرخیدبه طرف گوهر شبچشمش

فکر .انداختمردم جهان را به حیرت میۀکه دیدن آن، همنظیر،بی
ک دانه چه کسانی که به تک و دو یکرد براي صاحب شدن همین
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کارها، کارها، تبهیتمام کشورها، از سراسر دنیا جنااز ت! ندافتمین
هاي بزرگ دزدها گرفته تا سازماننگسترها، سارقین مسلح، از آفتابهگا

ریزي حتی مافیا هم، همه و همه شروع به طرح،سیا، موسادجاسوسی،
.هر جا بروم، به هر سرزمینی، در امان نیستم. نندکمیکشی و نقشه

مدام .هیچ.سایشینه آرامشی، نه آ.یرندگمیخواب و خوراك را از من 
!ام که گنج دارمکه چه؟ دلم را خوش کرده.باید خودم را قایم بکنم
.ي قیمتی را جدا از طالها ذوب کندهاسنگبه فکرش رسید 

ک یهر تکه را که بردم بفروشم، باهاش.بهانه دارم.ترمجوري راحتاین
. ختهام سوخانه.ماشدهآقا، بیچاره : ویمگمی. وانمخمیمرثیه هم 

که را هم توي خاکسترها پیدا ک و دو تیاین.داروندارم آتش گرفته
.ودشمیاما من که از طال و عیار و سنجیدن آن چیزي سرم ن.. .امکرده

اگر طالیش با طالي این زمانه فرق کرد، چه؟ اگر عیارش پایین و باال 
؟چهخبرمهاي دیگري که ازش بیکاريیا ریزهبود،

. عنی باید دور این گنج را خط بکشم؟ بهش دست نزنمی: آه کشید
!این همه دارایی را داشته باشم و نتوانم ازش استفاده کنم؟

به هر . هزاران پرسش از این دست در ذهنش نقش بسته بود
.زدمیاش به شدت شقیقه. سرش درد گرفته بود.کردمیراهی فکر 

از این .هایش کرداختیار دست در جیببی. هوس کشیدن سیگار کرد
سیگار را جا گذاشته بود، خودش را ۀانگاري کرده و بستکه سهل

راه را که پیدا .درمانده، نگاهی به اطراف انداخت اول، راه. سرزنش کرد
ک مدت شاگرد زرگر ینهایتش این است که.اش ساده استکردم، باقی

واهم؛ کمک خمیهم و ازش کمک دمیا پولی به کسییومشمی
! همه منت دارند. کريف

. تاالر را از نظر گذراندۀهم.جو پرداختوبا این امید به جست
.به طرف آن رفت.رنگ ماندايبلند قهوهةنگاهش روي اولین پرد

اي بود، چهارگوش و کوچک؛ پشت پرده، حجره.زدرا پس آنۀگوش
؛ رنگ و وسط آن، تابوتی از سنگ سیاهي دوديهاسنگز اشدهساخته

این !د: ک قدم پس کشیدی.یکه خوردبا دیدن آن،.در تابوت باز بود
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!مقبره است؟؟ندکمیاینجا چکار 
.حرکت به آن زل زددقایقی بی. رس به دلش چنگ انداختت

آرام آرام .به خودش مسلط شدکم کماما ؛ت پیش رفتن نداشتأجر
پیر مردي ةجسد خشکید. احتیاط به داخل آن سرکشیدجلو رفت و با

ةژولیدموهاي؛بدنی کوچکبزرگ وسريرا دید ریزاندام، الغر، با
باز،ي جنازههاچشم.ریشش بسیار بلند بودوسررنگخاکستري

زرد و سفید ۀهایش را الیروي مردمک. به سقف دوخته شده بودو
چند تار از ابروهاي بلندش شکسته، روي.چربی پوشانده بودنازکی از

لباسی از ابریشم زربافت با شال کمري .افتاده بودهاشمچۀحدق
بدنش با زیبایی ةشکیدخبه تن داشت پوست تیره و هشدمرواریددوزي

اي از پوست آهو ک دستش تکهیدر. خوانی نداشتو تازگی لباس، هم
انگار در آخرین لحظات . فشردو با دست دیگر، گردن الغرش را میبود 

کردن یا در پی خفهمانع خروج جان از تن شود؛عمر در تالش بوده تا
که چیزي از درون، ا اینیو پیش انداختن زمان مرگ خودش بوده 

. آزرده و او در تالش بیرون راندن آن بودهاش را میحنجره
اختیار خم شد بی. روي زمین، قلم سیاهی افتاده بود،کنار تابوت
شکال و خطوط ریز حک شده ظریف بود؛ با اسبک و.و آن را برداشت

دقیق نگاهش کرد، چیزي شبیه جوهر .قلم را در دست چرخاند.برآن
کی ،عنیی:از خودش پرسید. سرخ تیره روي آن خشک شده بود

چکاره بوده؟.. .؟بوده
چه نسبتی با آن :هاي دبیر، وزیر و کاتب در ذهنش رژه رفتواژه

پاسخی ؟چرا اینجا افتاده.. .؟پدرش.. .اش بود؟چکاره.. .زن جوان دارد؟
اینجا، : مدتی بی حرکت ماند و به جنازه زل زد. براي خودش نیافت

؟چه هست.. .قبرستان است؟.. .؟قصر است.. .؟مقبره است.. .کجاست؟
. اش ساییدهاي بینیه پشت لب و سوراخبمیانتهاي قلم را به آرا

اد؛ درست دمیجسد، هیچ بویی ن. سرپیش برد و بو کشید.خم شد
.. .؟کی مرده.. .باد نکرده؟؛چرا بو نگرفته: چوب خشکۀکتک یمثل

اما تیرگی مرگ در نگاه و روي پوست پیرمرد سایه !نکند نمرده باشد؟
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؟چیزي.. .پري... .عنی جنیی...پس چه؟: انداخته بود
از تابوت . س رفتپمیقد. باره کمر راست کردکیبا این فکر،

اي سرما در وجودش رگه. اش نشستریزي در تنةلرز.فاصله گرفت
!محل شیاطین؟محل ارواح است؟ یعنی،:ش سیخ شدموهاي بدن.دوید

ارواح ةهایی که درباراد افسانهی.حباب ترس در گلویش جمع شد
ترین سعی کرد کوچک. ر دقت کردبیشت.و شیاطین شنیده بود، افتاد

زه تشخیص بدهد نفس در جناةعادي رادر چهرمشکوك و غیرمئعال
عجب :یش متمرکز کردهاچشمنیرویش را در ۀهم.سینه حبس کرد

از طرفی ک طرف آن زن جوان و قشنگ ویاز.جاي مرموزي است
ةاین مردطراوت و تازگی کجا ودیگر پیرمرد پوسیده، آن همه

نند؟کمیچکار اینجا . اینها کی هستند! خشکیده کجا
: به خودش نهیب زد.دشمینهر جسد دیدترسناکی دۀهیچ نشان

!مرده که ترس ندارد
صداي حرکاتش آرامش مکان را به هم طوري که سرو،با احتیاط

ي مکث کرد و الحظه.اش گذاشتنزد، خم شد و قلم را در جاي قبلی
به . ه چشم از پیرمرد بردارد، عقب عقب از حجره خارج شدکآنبیبعد،

نگاهی به . شده در سینه را بیرون ریختتاالر که رسید، نفس جمع 
اگر بیدار شد و پرسید اینجا چکار : زن، هنوز خواب بود. ت انداختخت

داري، چه بگویم؟
افتن یو بالفاصله این پرسش از ذهنش دور شد و جاي آن را شوق

خودي ها را که بیاین پرده:چشم به اطراف تاالر چرخاند.راه پر کرد
چیزي ،کی از اینها دري، داالنییپشتحتماًاند اینجا آویزان نکرده

... .اي باشد رو بهشاید پنجره.هست
.آن را کنار زد.سیدبعدي رةزیادي را طی کرد تا به پردۀفاصل

با؛ي آبی رنگهاسنگز اشدهراهرو باریکی بود ساخته ،پشت پرده
بعدي بیشتر ۀهر آینه تا آینۀفاصل.نصب شده به دیوارهاي قدي آینه

.وختسمیک از آنها، شمع باریک بلندي یدر کنار هرک متر بود ویاز
حمام باز ۀگاهی بود که به مکانی شبیه سربیندر،در انتهاي راهرو
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آنجا . درست حدس زده بود. جلو رفت و به داخل آن سرکشید.دشمی
ةبود به شکل چند ضلعی منتظم، که در هر ضلع، حجريامحوطه

توي هر حجره، چند گنجهودو پله باالتر از سطح زمین. بودکوچکی 
ها راکف حجره؛ايهاي قهوهز چوباشدهآویز ساخته و رخت

.ونگاري فرش کرده بودندنقشهاي ریزبافت و خوشبا قالیچه
هاي زرد و سرخ و سفید و صورتی هایی از مخمل و حریر به رنگپارچه

حوض بزرگ آبی بود ،وسط محوطه. دآویزها آویخته شده بوبه رخت
آبی که از فواره به باال . اي سنگی در میان آن قرار داشتکه فواره

و توي پاشویه زدمیجهید، حوض را لبریز کرده، از روي آن لب پر می
فواره با فشار آب باالوپایین ۀگوي سرخ کوچکی، روي دهان. یخترمی
یی بود فرش شده که روي سکو،نزدیک درگاه. رخیدچمیرید و پمی

ي هاخوشهانار و ۀیی پر از دانهاالهیپوشراب، و هاي آب و شیرآن قدح
سیب و سایر ،دستنبو ،به،ریز و درشت سبز و زرد و سیاه نهانگور دا

داري انباشته از اي پایهي نقرههاظرفچنین تر و تازه و همهايمیوه
در انتهاي محوطه،. شده بوددیگر چیده هايسلق و شیرینیحلوا و با

سید؛ با رمیراهرو کوتاهی بود که به حمام گرم روي درگاه،درست روبه
م دک قیۀ دري بسته و حوض سفید مربع شکل بسیار کوچکی به فاصل

.قرار داشتپشت در 
دل کرد برود و سري هم به حمام گرم بزند؛ اما خیلی زود از دل

.اول، راه.. .اول راه: صدا جنبیدیش بیهالب.این تصمیم منصرف شد
بعدي رفت پشت آن شکاف ةبه طرف پرد.از آنجا بیرون آمد

.رنگی را توي آن گذاشته بودنداية فیروزهوبلندي بود که خمرباریک
ي از اهیالدر آن بسته، و .، صاف و صیقلی و بسیار بزرگ بودخمره

.م چفت کرده بودرنگ در و دهانه را محکم به هايخمیر خشک قهوه
ۀک رشته زنجیر زرد نازك به دستیکوچک و مندرجی از طال، باۀپیال

.آن آویخته شده بود
پرده را در مشت می فشرد، قدمی جلو گذاشت ۀدر حالی که گوش

با سر انگشت چند ضربه به آن زد و به طنین . و به خمره دست کشید
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را گره زد تا نور به دامن پرده.به این راضی نشد.ها گوش دادضربه
هوس دیدن داخل آن به جانش . بعد دور خمره چرخید. اشکاف بتابد

به سختی و با احتیاط، . دست به کار شد. طاقت نیاورد. زدمینیش 
. کرددهانه جدادورشکیده را ازخیرمطوري که خمره آسیب نبیند، خ

ي به اکنندهمعطر مستۀرایح،شدن دربا باز.درپوش رابرداشت
نزدیک بود .سرش گیج رفت.خود شداز خود بی. مشامش نشست

یش را بست و با ولع بو هاپلک. خودش را به خمره آویخت. بیفتد
سنگینی تن را حس . سبک شد. احساس کرختی و آرامش کرد. کشید
بعد، .ندکمیدل از این حالت رویایی ن.مدتی به همان حال ماند. نکرد
پاهایش بلند شد و به ۀروي پنج. است ایستادر.چشم باز کردکم کم

مانندي درست به رنگتوي آن، مایع سرخ ژله. داخل خمره سرکشید
انگشتش فرو رفت و . دست دراز کرد و به آن انگشت سایید. اقوت بودی

به .دستش را بیرون کشید. مایع مثل عسل به آن چسبید و کش آمد
آن را بو . بر آن نشسته بودقشرنازك سرخ شفافی. سر انگشت نگاه کرد

. انگشت را به دهان برد. عطر مست کننده تا اعماق وجودش دوید.درک
آب .ی که هرگز طعم آن را نچشیده بودشیرینی خاص.شیرین بود

ک یدوباره دست به طرف خمره دراز کرد؛. مزه کردهدهانش را مز
بناك از همین که مایع شیرین و چس.انگشت دیگر؛ این بار بیشتر

نور . گلویش پایین رفت، ناگهان همه چیز در نظرش دگرگون شد
احساس سبکی و سرخوشی . دیش تابیهاچشماي به کنندهخیره

حرارت مطبوعی . انگار روي ابرها به پرواز درآمده باشد. اي کردسابقهبی
حس کرد دلش . تنش را بگیردۀاز درونش جوشید و باال آمد تا هم

اشک . نه فریاد بکشد؛ دور خودش بچرخد؛ بخنددواهد شادماخمی
.صورتش گل انداخت. دنیا را از شادي خودش آگاه بکندۀبریزد و هم

دست به دیوار کشید سفتی . چرخی دور خودش زد. دل از خمره کند
پرنورتر جاهمه.به اطراف نگاه کرد. را زیر پوستش حس نکردهاسنگ

.اد زد معجون جوانی و نیرود. به قهقهه خندید. از قبل شده بود
!معجون جوانی و نیرو
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در همین لحظه نگاهش به . از رسایی صداي خودش متعجب شد
واند خط تمیمتوجه شد از همین فاصله . باالي تخت افتادۀکتیب

به طرف .از اشکاف بیرون آمد. تعجب کرد. میخی روي آن را بخواند
بلند کرد و به سنگ رس. کنار تخت که رسید، ایستاد.لوح سنگی رفت

اي کسی که به این دخمه وارد : روي آن نوشته شده بود. خیره شد
. ایران استۀملک» پاروس « ي؛ بدان و آگاه باش اینجا آرامگاه اشده

به وي که در بستر آرمیده، دست نزنی زیرا پیکر !زنهار و دو صد زنهار
نفس .بماندور. باره پوسیده و خاك خواهد شدکیپاك و نازنینش

خویش مهار کن که او چون گلی با نفس خزانی تو، پژمرده و پرپر 
واهی بردار و برو و اگر خمیاگر خواهان گنجی، هر چه . خواهد شد

واهی، بکوش تا ملکه را بیدار گردانی و ندیم وي خمیعمر جاوید 
بهاري گیر ویبراي باز گرانیدن او به جهان خاکی از کتاب کهن. باشی

د داشته باش پندار پلید در سر نپرورانی که دچار مرگی دلخراش ای
.خواهی شد

تا حاال هیچ . بعد از خواندن لوح، با دقت بیشتري به زن نگاه کرد
ۀک ملکی.ملکه. ملکه: زمزمه کرد. موجودي را به زیبایی او ندیده بود

!واقعی؛ آن هم باستانی
. زل زد،خوابیده بودتوري ۀمدتی ماند و به او که زیر آن خیم

به . ا او داردبمیحس کرد هوس شدیدي به بیدار کردن و همکال
به این طریق هم صاحب . کتیبه رفتار کندۀفکرش رسید طبق نوشت

همتا و هم به عمر جاویدان نج خواهد شد و هم صاحب این زن بیگ
آن را برداشت و .به طرف کتاب رفت. معطل نکرد. ابدیدست می
»کتاب کهن«:ا خواندعنوانش ر

دیباچه، راهنماي :از پنج بخش تشکیل شده بود. آن را ورق زد
دخمه و سرگذشت ۀمقدمات شکستن حباب خواب، اوراد، تاریخچ

پذیري بود، شبیه صفحات کتاب از جنس نرم و انعطاف.ملکه پاروس
رنگ؛ با بوي کندر و اسپند و خطی سیاه ونازك پوست؛ کهرباییۀالی

کی از یمن، آرشایدوس پیر،«:در قسمت دیباچه نوشته شده بود. براق
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سیزده تن دانشمندان طراح معبد، در واپسین روزهاي حیات به کتابت 
کتاب . پرداختم تا وقایع هولناك این روزگار بر آیندگان پوشیده نماند

نیمی از ،در بخشی از آن. ک دیباچه و چهار بخش رقم زدمیرا با
ي پس از خفتن اپارهه پاروس  را در دو پاره نگاشتم؛ سرگذشت ملک
کس که تالش کند و در بیداري ملکه ۀ دیگر را هروي و آن نیم

نقش ددر بخش دیگر چهل ور. از زبان خود وي شنودار باشدبکوشد،
کتاب است که ةبر خوانند. داريۀ چهل شب، شب زندهبه نشان،زدم

نماي شکستن حباب خواب و به بخش راهدرنگبیپس از دیباچه، 
پنداري هرشب چه،. سپس قسمت اوراد پردازد که زمان از دست نرود

عمري است گذران، همچون باد؛ به ویژه اگر دوران اقتدار گشتار به سر 
اي؛ از من و اري پاروس پرداختهیو اما تو، اي کسی که به. آمده باشد

نهاد بر تو درود که پاكایرانیان ۀمندان دگر و همدوازده تن اندیشه
اي؛ راهی به ستوار است و راهی بس نکو برگزیدهاي نیک بر تو ااراده

و اما مراقب باش سالمت راه تا . زالل حیات و کانون نورۀسوي چشم
ه هوس خیانت در سر نپرورانی که در آن صورت به مرگی کمیهنگا

ش از تو فجیع گرفتار خواهی شد؛ از آن گونه که بر سر آمدگان پی
اول،ةزیرا ما چنین کردیم که تا پیش از هزار.رسیده است

و پس از آن، صد سال دگر نیز بگذرد تا. پاي کس به این مکان نخورد
ا اجل یار،یهاي ورود گشاده گردد و هر که را که بختاندك راهاندك

نگند، فریب سآنان که از تبار گشتار. خمه کشاندهمراه بود، به این د
طال، عزم خروج کنند، به کتاب، با خرواري از اعتنابیبشته خورند و ن

نیست و کلید ک راه بیش براي خروج یکه این دخمه را جزغافل از این
گران چندان گرد خویش بچرخند و پس تاراج. آن در دست ملکه است

یدرپیچ و هزار تو سرگردان بمانند که رهایي تاریک پیچهاراهدر کوره 
ا هالك خویشتن و در واپسین یند جز با مرگی از سر در ماندگینیاب

لحظات، در دل ظلمات، به چشم سر ببینند که گنج تاراج شده 
گردد و از این همه ده تا به مکان پیشین بازاري کس به پرواز آمیبی

ک تن غیرت کند که یکه شمار آنان از هزاران هزار افزون است فقط
بزرگان و ۀد که همو بانی خوشنودي روح همتنها به پاروس پرداز
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به آب که باشد. و بادپس درود فراوان بر ت.نیکان این سرزمین است
».کنیحیات و عمر جاوید دست پیدا 

. سر بلند کرد و با تعجب به اطراف نگاه کرد.از کتاب گرفتچشم
ام؟ هیچ راهیعنی تو طلسم افتادهی: ها لغزیدکایک پردهینگاهش روي

!براي بیرون رفتن نیست؟
هاي چیزي در دست. دقت کرد. چشمش به طرف تخت چرخید

پس کو کلیدي که اینجا نوشته؟: زن نبود
! اند، کلید را برده باشندقبل از من آمدهنکند آنهایی که: فکر کرد

اد کسی به دمیاین نشان .ها دست نخورده بوداما جواهرات صندوق
:طبق نوشته راهی براي خروج پیدا نکرده است،اگر آمدهایآنجا نیامده

!ک گوشه جایی قایمش کرده باشدیشاید خود ملکه
بخش راهنماي مقدمات شکستن .کتاب را ورق زد. معطل نکرد

براي بیدار «:در این قسمت نوشته شده بود. حباب خواب را آورد
هر . داري باید کردچهل شب، تالش و ریاضت و شب زنده،کردن ملکه

اي پرده. شب با تاریک شدن هوا، به گرمابه شو و سروتن خوب بشوي
کتاب به دست گیر، بخش اوراد گاهآناز مخمل نیلگون بر میان بند و 

را بیاور و زیر دریچه بنشین و چشم به آسمان بدوز هر گاه اولین شعاع 
به پایان که رسید، از. ماهتاب را دیدي، با بانگ رسا هر سطر را بخوان

.همان فاصله رو به پاروس بدم
به هنگام .ات بر تن او پاشیده نگرددمراقب باش تا پایان چله نفس

سستی نیاز به خواب مگشا، ساکت مشو، با دیوۀخواندن، دهان به نشان
برخود پنداريخیره مشو وهیچوکتاب و سقفمبارزه کن و جز به ملکه

صفحه از اوراد نیز به پایان کیشدن ماهتاب،بی گمان با دور . راه مده
جامانده آخرین پرتو بهکهآنپس کتاب را بنه و پیش از . خواهد رسید

پاك در دهان وي ریز و هر شب ةاي از عصارگم شود، برخیز و جرعه
جرعه بیفزا تا آنگاه که پیمانه پر گردد و بر تو هویدا شود که ةبه انداز

. ردار به ترتیب انجام گیردکۀآگاه باش که هم.چهل شب گذشته است
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به هدر زحمات ۀشبی غفلت نکنی و از فرمان سر مپیچ که همزنهار
هر شب قرص کامل ماه ،ایم که همیشهخواهد رفت و ما چنین کرده

،بر فراز دخمه بتابد و بر توست تا سپري گشتن چله، به هنگام تشنگی
،هنگام طعاماي که ملکه لب حوض نهاده و به جز آب، آن هم با کاسه

پاك ننوشی و نچشی که خوردن هر چه جز این ةجز اندکی از عصار
و تا زمانی که در این مکانی هرگز هوس و . استروا دو، در این مدت نا

ا بریان در سر نپروران که گناهی بس یبلع گوشت، خواه خامۀاندیش
».بزرگ است

گی بیشتر احساس سرگردانی و درماند،با تمام شدن این بخش
ید دمی. را مشغول کرده بوداشذهنطلسم ةک طرف واژیاز. کرد

ست و هیچ راهی ندارد جز انجام دادن دستورهاي کتاب؛ اشدهزندانی 
روز که مدت درازي بود و از طرف دیگر قید آن هم به مدت چهل شبانه

و بندهایی که برایش در نظر گرفته بودند، بیشتر او را در منگنه قرار 
ید تحمل چهل شب دمی. موضوع نخوردن کبابخصوصبه د؛ ادمی

زیر لب غرید پس با چه شکم صاحب . گرسنگی و محرومیت را ندارد
! ام را سیر بکنم؟ با آبمرده

نگاهش به . احساس گرسنگی کرد. یک مرتبه دلش ضعف رفت
ک غذاي یۀهوس صید آنها و تهی. هاي توي حوض چرخیدطرف ماهی

ک قدم به ی.کتاب را زمین گذاشت. زبانه کشیدمقوي در وجودش
همین جا . نخواستم. گور پدر طلسم و جادو: برداشتطرف حوض

واهم خمیاصال .مخورمیانم و از این همه غذاهاي خوب و لذیذ ممی
ک لقمه نان سگ دو بزنم؟ یچکار؟ بروم و دوباره دنبال،بروم بیرون

وسط سقف ۀبلند کرد و روزناختیار سر بی. قدم بعدي را برداشت
ي که قدم به دخمه الحظهاد آورد یبه. را دید که سیاه شده بود

! ؟عنی شب شدهی: آن را کبود دیده بودۀگذاشته بود، رنگ شیش
بهرام در نظرش ۀجث. سرش پیچیدهۀصداي ونگ نوزادي در کاس

در آغوش مادرش ،او را دید که توي اتاق نیمه تاریک. جان گرفت
. از شدت گرسنگی و گریه نزدیک است هالك بشود. ندزمیوپا دست
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با موهاي آشفته، رنگ پریده و حالتی .اما مینو هیچ توجهی به او ندارد
مپاچراغ النورکم سويزیروزده،هارختخوابۀکومان پشت بهپریش

طوري که انگار در اتاق دوخته است؛ ه چشم ب،ندزمیکه توي رف دود 
. ر این دنیا نیستداصالً

م و استوار به مکرد و مصجراهش را ک.تصمیم خودش را گرفت
حمام ۀبه محوط.از راهرو گذشت. پرده را کنار زد.طرف حمام رفت

اي ایستاد و لباسش جلو گنجه.اي باال رفتاز سکوي حجره.سرد رسید
ه آلودهاي خاكلباس. مانندي را دور کمرش پیچیدلنگۀپارچ.را کند

به طرف در . از سکو پایین آمد. را مچاله کرد و توي گنجه گذاشت
شمع بلندي ۀباد حرکت تن او باعث شد تا شعل.انتهاي محوطه رفت

وقوس سالن قرار داشت، کشۀدر گوش،مرمري بزرگیۀکه روي پای
آن را .پشت در رسید.از روي حوض کوچک سفید رنگ گذشت. بردارد

الي بخار، از البه. ه صورتش خوردبمیمتراککه باز کرد، بخار گرم 
هاي هاللی شکل به چند اقطها و وسیعی را دید که با ستونۀمحوط

عمق و پهنی لبریز از در وسط آن حوض کم. بودقسمت تقسیم شده
اي بود که براي ورود ي، چسبیده به دیوار، خزینهاگوشهآب بود و در 

روي هر .فترمیاي شکل باال یرهعریض نیم داۀبه آن باید از هفت پل
پاهاي ز مس و طال و سنگاشدههاي ساخته ها و لگنچهتشت،پله

یی پر از مایع سفید رنگ خمیر مانندي چیده شده هاظرفاي و نقره
نبدي هاي متعدد گها همه به رنگ آبی و سقفدیوارها و ستون. بود

شکل ايوانهاستي هاستونک از یروي هر. شکل به رنگ سفید بود
. کردمیمشعل سوزانی نصب شده بود که محوطه را روشن ،مارپیچ

گشتی  در .رسیدسطح حمامازسه پله پایین رفت و تا به.شدداخل
مانند نزدیک به در، در دل دیوار، چند اشکاف کوچک اتاقک.ف زدااطر

ا داخل رمیک ناودانی از سنگ سرکشیده و آب ولریبود که توي هر
تاریکی بود کهي راهرو دراز و باریک نیمهاگوشهدر .یخترمیآنها

شمع کوچکی را زیر دیگ بسیار بزرگ . سیدرمیدان حمامبه آتش
شدهک طرف، توسط کانال باریکی ساختهیاز. جوشانی گذاشته بودند
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د و از طرف دیگر آب شمیز سنگ، آب سرد به داخل دیگ ریخته ا
شمع، . دشمیها هدایت اتاقکوري به خزینهکانال دیگۀگرم به وسیل
. اشک نداشت

آب حوض سرد . کنار حوض برگشت و مشتی آب به صورت زد
در همین لحظه . خنکی دلپذیري را روي پوست صورتش نشاند. بود

شاالپ صداي شاالپ. دقت کرد. صداي کوبش چیزي را شنید
در انتهاي حمام .داطراف نگاه کرسربلند کرد و به. زدن آب بودشالقه

دوباره .آمداي بود که صدا از پشت آن میبستهدر کوچک و کوتاه
هایی که در کودکی شنیده بود، در اد قصهی.ترس به دلش افتاد

رین حمام محله و مراسم تمیهایی از قدیخاطرش زنده شد؛ قصه
اد آورد مادرش تعریف کرده بود بایبه. جشن و عزاي اجنه در آن

ک چشم سرخ و بزرگ را دیده که روي آب خزینه یي خودشهاچشم
هاي در و کرده بود و زندیدن آن غشاو، با.ستارفتهمیباالوپایین 

و سرکه زیر دماغش ختهسواش بودند، کاهگل و کهنهکه همراههمسایه
. به هوش آمده بودکم کمو کولش را مالیده بودند تا هگرفته، شان
نیست، کمکمکسچیهآن هم اینجا که . بکنمغشمن همنکند

!بکند؟
ا بمانم؟یبرم: دو دل بود.از جا بلند شد. تکانی به خودش داد

پس تصمیم گرفت به استقبال خطر . ید راهی براي بازگشت نیستدمی
انگار . پشت آن ایستاد و گوش داد. با احتیاط به در نزدیک شد. برود

ر را به عقب دمیدست دراز کرد و به آرا.ک عده مشغول بازي بودندی
چهار حوض بسیار بزرگ را . هواي خنکی به صورتش خورد. هل داد

توان ۀآب داخل آن با هم. دید به رنگ آبی روشن و سقفی بسیار کوتاه
وبید؛ درست کمیودیوار و خود را به درزدمیاشت و موج دمیتاب بر

رف پدرش افتاد؛ زمانی که اد حی.مثل دریایی که توفانی شده باشد
. حله رفته بودممیهنوز خیلی کوچک بود و با او به همان حمام قدی

. واهدخمیخون : پدرگفته بود. به تالطم افتاده بودچهارحوض آنجا نیز
ادت یبزرگ که شدي.این حوض هر سال باید چند تا قربانی بگیرد
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ات که خفهباشد هر وقت چهار حوض این جوري شد، توش شنا نکنی
. ندکمی

. ود را عقب کشیدخمیک. پر زد و به این طرف سرازیر شدآب لب
در را بست . کسی آنجا نبود. پیش برد و با دقت به اطراف نگاه کردسر

دقایقی آنجا ماند و تن به آب . توي آن رفت. و به سمت خزینه راه افتاد
رف محتوي ظ. بیرون آمد و روي آخرین پله نشستبعد،. داغ سپرد

از آن مشتی. اددمیبوي عطر . خمیرمانند را پیش کشید و بوکرد
در حین . کف سفید خوشبویی ایجاد شد.برداشت و سروتن مالید

اي بود که هر چه زودتر به دنبال چاره. شو، فکرش مشغول بودوشست
ها کی از اشکافیکار شستن که تمام شد به. این مخمصه رها شود

اي را به بعد پارچه. بدنش را آب کشید. تاددان ایسرفت و زیر ناو
که از روي حوض سفید قبل از این. خودش پیچید و از حمام خارج شد

بخش لذت،خنکی آب. درنگ بگذرد، پاهایش را به ترتیب در آن فرو بر
ها نگاهش روي خوراکی. بدنش را خشک کرد.به حجره رفت. بود

اي از مخمل نیلی رنگ را پارچه. نکندسعی کرد به آنها اعتنایی . لغزید
نگاهی به روزنه . به تاالر رسید.دور خودش پیچیده و بیرون رفت

کتاب را . معطل نکرد.اختبمیرنگ کم کمسیاهی پشت آن .انداخت
چهل صفحه . بخش اوراد را آورد. به دست گرفت و زیر روزنه نشست

صفحات از ۀاوراد همک شب و یۀ ک ورد  به نشانی،بود و در هر صفحه
. شبیه به هم بوداًشکیل شده بود که اکثرتمیي گنگ و نامفهوهاواژه

حس .در حالی که کتاب را باز نگه داشته بود، چشم به سقف دوخت
خدا . پیدتمیقلبش به شدت .وددمیش اخفیفی در تنةلرزکردمی

.ده، برآیدانجام وظایف تعیین شةبتواند به آسانی از عهدکردمیخدا 
اي شروع به خوردهروزنه تابید، با صداي گرهاولین شعاع مهتاب که به

را درست هاواژهکردمیدقت. رزیدلمیصدایش . خواندن ورد کرد
کم کم. کردمیبعد از خواندن هر سطر، رو به ملکه فوت . تلفظ کند

متوجه شد ترتیب کلمات به صورتی است که اداي دقیق آنها، آهنگ 
د؛ مثل وزوز کندویی پر از زنبور آورمیرا به وجود ايشناختهموز و نامر

کی از کاهنان یانگار.و احساس کرد صداي خودش برایش غریبه است
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ادعیه و ۀشروع به زمزم،دوران باستان سر از خاك بیرون آورده 
را جاهمهچیز و تدریج همهطولی نکشید که به. طلسمات کرده باشد

جز خواندن ورد و فوت کردن آن به .خود شدیباز خود. ردفراموش ک
ۀهیچ مشغل،انداختو نگاهی که گاه گاه به روزنه میطرف تخت

. ذهنی دیگري نداشت
مدتی . ماه پاورچین پاورچین باال آمد و سر به روزنه سایید

آخرین پرتو آن کهآنپیش از . بعد آرام آرام دور شدماند و جاهمان
به سرعت .صفحه به آخر رسیده بود. شود، او به خود آمدبرچیده 

برداشت و پیاله در آن را. به طرف خمره دوید. کتاب را زمین گذاشت
ي ریزي است که آن هاخطمتوجه شد روي پیاله . را از زنجیر جدا کرد

. آن را در خمره فرو برد.را چهل قسمت مساوي تقسیم کرده است
مایع، غلیظ و چسبناك بود و . آن پر نشودک بندیدقت کرد بیشتر از

مراقب بود .بعد، به طرف تخت آمد. غزیدلمیبه سختی داخل پیاله 
پیاله را به لب او نزدیک کرد و صبر کرد تا . اش به زن نخوردنفس

همین که . باز او به دهانش بچکدي نیمههالبعصاره به آرامی از بین 
. ت و نفسی به راحتی کشیده عقب برداشبمیقدکارش تمام شد،

برگشت؛ . احساس آرامش کرد. ش را انجام داده بوداک شبیماموریت
. پیاله را پر آب کرد و نوشید

روزنهش به انگاه.خمره آویختيبعد آن را شست و به دسته
ادش ی.اییدگرمیاخت و به سپیدي بمیرنگ کم کمسیاهی آن . فتادا

ز قبل را سخت تالش کرده و شب گذشته که رواینآمد خسته است؛ و
حس . خمیازه کشید.ک عمر دوندگی بر او گذشته استیةنیز انداز

ۀکی از سکوهاي گوشیبه سمت.ستاشدهیش سنگین هاپلککرد 
سعی کرد به وقایع پیش آمده، . اي دراز شدروي قالیچه.تاالر رفت
د از تاریکی غاري دی. یش روي هم افتادهاپلک. فرصت نیافت. بیندیشد

آن رسیده و حاال روي کوه بسیار بزرگی ایستاده که ۀگذشته، به دهان
. ندکمیاي در اطرافش پرواز نهیچ پرنده.سر به آسمان ساییده است

آن پایین، بیابان زرد. ودرمیآسمان کبود روي سرش رو به تیرگی 
نه غریباي که ارفتهغبارگاست با بوته خارهايخاموشیوخلوت
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ک شهر باستانی، یدر انتهاي بیابان بقایاي.انداینجاوآنجا درهم تنیده
شهر، خرابه و خلوت است؛ با .زیر سرخی غروب کز کرده است

هاي گلی بسیار شده، کوزههاي ویراني سنگی افتاده و کاخهاستون
تکهتکهي هابهیکتهاي عظیم ترك برداشته و بزرگ شکسته، تندیس

جا در آنکسچیه.ندارفتهضخیمی از غبار فرو ۀیر الیشده که همه ز
ز لجن اشدهي ولگرد، با پاهاي سیاه هاسگفقط . ودشمیدیده ن

ي ویران را هاکوچهخار و خاشاك، بوکشان، پریده و تنی الغر وکخش
و بر فراز شهر، الشخورهاي بسیار با . لکندپمیدر هم دند وگرمی
الي ابرهاي به خون نشسته البه،زنان، چرخي بلند و گردن درازهابال

. در پروازند
ود و تصمیم دارد در شهر شمیغار دور ۀخودش را دید که از دهان

.ندزمیکسی صدایش اما از داخل تاریکی غار،؛وجو بپردازدبه جست
، هاتکانبر اثر صدا و. هددمییرد و تکان تکانش گمیاش را شانه

چنان در تاالر است و هیچ دریافت که هم. دیش را باز کرهاچشم
شدهاش سیخ موهاي تن. اي هم در اطرافش نیستموجود زنده

؟ام از چهچرا ترسیده: ستانشستهعرق سردي روي پوستش .ستا
!انگار صبح شده:رنگ آن زرد شده بود. فتاداروزنهنگاهش به 

مقداري .سراغ خمره رفت. از جا بلند شد. احساس گرسنگی کرد
کاسه را برداشت و ازآب . بعد، کنارحوض آمد. عصاره به دهان ریخت

مینو حسابی نگران حتماًحاال . اعت گذشتهسوچهار بیست.کوزه نوشید
اند چه فکرهایی دمیخدا . ددگرمیدر دنبال من دارد دربه.شده
!ندکمی

هوس .حرکت ماند و به فکر فرو رفتي بیالحظه. دلش تنگ شد
اما تصمیم گرفت تا ؛ندزمیش چنگ انهیساش به زن و بچهدیدن

،وگرنه. اي ندارمچاره:ست به آنها فکر نکنداشدهزمانی که چله تمام ن
!نمکمیدق 

آن را . براي گریز از فکر و خیال بلند شد و سراغ کتاب رفت
دخمه را گشود و شروع ۀبخش تاریخچ.ي نشستاگوشهبرداشت و در 

اه که سال گآن«:در این قسمت نوشته شده بود. کردبه مطالعه 
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مندان، ۀ اندیشهشاه به سی رسید، همسلطنت شاه شاهان تاران
به درگاه خواند و مجلس هنرمندان، حکیمان، مهندسان و معماران را

سپس فرمان داد معبدي دور از شهرستان، در دل ؛استشور بیار
تا هر سال، روز نخست .ندبسازترین کوه ایرانبزرگپلنگان کوه،

هم طبقات گردۀخو و پاکدامن، از همرو و نیکدختران نیک،جهان
درخواست به نیایش نور پردازند وآیند و با آغاز پگاه فراز کوه شوند و

وفور نمایند تا شامگاه که آفتاب بدرود گوید و از آن پس تا وخرمی
شادان و پایکوبان بر کوه اي روزگار خوش، هر روزسیزده روز به شکرانه

دشت به رقص و سرور پردازند و هر شب در معبد، و باغ و گلستان و
،آرزوي خویش باز گویند و هر چه دیده و شنیدهآرایند وبزمی

بر زبان رانند و کاتبان درگاه که بر فراز چاه ،هراس از بیگانهبی
کاست کم وکار کشور و رعیت آید، بیهر سخن که به،نگهبانند

چه نیک است آنبنگارند و به گوش شاه رسانند تا وي در آن بیندیشد و
پردازي بزرگان به طراحی و نقشهسروران و ۀپس هم.کار گیردبه

گاه ما به آن. ي بود، فراهم شدأپرداختند تا نیم سالی سر آمد و آنچه ر
کیآمد نخبگان؛ هرسیزده تن بودیم سر. کار شدیمکار نظارت دست به

در زمینی به مساحت . مکان معبد را در نظر گرفتیم.دریایی از دانش
آن را چنان ساختیم با . کوهۀپنج فرسنگ در پنج فرسنگ؛ در پای

کسی سرگردان ک راه براي خروج تایهزاران راه براي آمدن و تنها
ۀو در سین. اند، از آن درگاه بگیرند و بروندآنچه درخواست کرده. نشوند

سیار دور از معبد، چاهی قرار دادیم تا هر کس به دادخواهی دشت، ب
آمد و اراده به پنهان بودن کرد سر در چاه فرو کند و سخن خویش باز 

گاه به درگوید و کاتب در مسافتی بسیار دور آن را بشنود و بنگارد و 
ک یشاه، هر. کار شدندایان و مزدوران و مهندسان دست بهپس بنّ. برد

و هر . نیاز شدندفراوان بخشید؛ چندان که تا پایان عمر بیرا خلعتی 
میابد گراتاکه را که در این راه آسیبی رسید، خود و خاندان وي را 

آن را نام معبد آفتاب. سالی سر آمد تا مکان آماده گردید. اشتد
شاه را . بوداري گرفته شده یعلومۀنهادیم؛ زیرا در ساختمان آن از هم

پس فرمان داد ؛بر روشنایی بیشتر چشم و افزایش شعور بودنیز اراده 
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قرق دخترکان هر سال در سیزده روز نخست جهان، آن مکان فقط به
اي را در معبد و پیرامون آن راه نباشد، جز کاتبانی درآید و هیچ نرینه

به نوبت سر چاه گمارند و در دیگر روزهاي سال که بسیار دور از آنجا،
ک از یآید و به نوشتار پردازد، هیچاتب که به معبد دریک کنیز جز

سران و درباریان و لشگریان و نزدیکان شاه را رخصت ورود
به مکان نباشد تا دادخواهان را بیم بر دل نیفتد و چنان شد که شاه 

ی رانخست، کاتبی که سخن رعیت.ناگزیر دو تن را سخت مجازات کرد
و ،آمده بود، به گوش وي نرساندهکه از شخص تاران به دادخواهی 

گشتی در آن زده و ،سپس سرداري که از سر کاوش به معبد شده
. موجب سکوت دادخواهان شده بود

ي أپس سالی چند به این روال سپري شد و رعیت، شادمان که ر
که عمر گاهآنسد تا رمیخویش در اندك زمانی به گوش دادستان 

. افراشته شدة وي بردر سراپردمرگ ۀسلطان به سر رسید و خیم
فرمان داد پیکر پربیارایند؛ مومیایی بر تخت نشست و»گاروش«سپس 

بر آن ي أوي را ر. چنین کردیم. در تابوتی از بلور بر معبد گذارند،کرده
د که پدر نیک پنداشته بود اما رآن ک،گیرد بود چون تاران معبد به کار

ظاهر خوش بنمود و چندان آمد ودیري نپایید که اهریمن بر وي فرود 
کشورداري بگسست؛ آن چنان که تا ۀنیرنگ به کار بست تا رشت

ورش آورد و خاك یگشتارگاهآن. چندي معبد به فراموشی سپرده شد
.بردند و در معبد نهادندهاي شاهی به درخزانه. بره کشیدایران به تو

کر تاران و سوزانیدن افتن پییچنینازي به آن و همیبراي دستگشتار
ي معبد را به هم متصل هاراهما نیز .آن، سوارانی بسیار روانه کرد

،آفتاب را برداشتهةگر پیغام فرستادیم واژبه سپاهیان غارتکردیم و
زیرا از این پس پاي هیچ گستاخی ؛ایمنهادهمرگۀنام معبد را دخم

قدم در دخمه هرگز به تاالر نرسد و اگر کسی را سر خیره باشد و
ۀافتد اما گشتار که جامندان در ظلمات بگردد که از پا در گذارد، چ

چنان به گشتن و همسرخ پوشیده بود، توجهی به این دستور نکرد
که نومید گاهآن. ادامه داد تا شماري بسیار از سربازانش تباه گردید

ریزند تا و در چاهفرمان داد چندان از ایرانیان پاك نهاد بکشندگشت،
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».گونه نام دخمه مرگ پایدار گرددنیز مسدود شود و بدینآن روزنه
قسمت . دکتاب را ورق ز. به پایان رسیددخمهۀخش تاریخچب

. اما منصرف شد؛سه سطر آن را خواند. باز کردسرگذشت ملکه را
زردي .نداختاروزنهنگاهی به .کتاب را بست و روي کرسی گذاشت

مگر : روب شده باشدحدس زد باید غ.اییدگرمیسرخی بهکم کم،آن
! ؟ماشدهچند ساعت است که بیدار !چقدر خوابیدم؟

کاسه را . کنار آن ایستاد. از جا بلند شد و به طرف حوض رفت
شر آبی که از شر. ۀ زن کوزه به دست خیره شدبرداشت و به مجسم

. کردمیجاد آوري را ایکنواخت خوابییخت صدايرمیکوزه بیرون 
داري به سر داشت؛ با پیراهن بلند پرچین و زن، سربند بزرگ منگوله

دمپاي تنبان گشاد و بلندش به داخل . کوتاهی به تنۀچروك و جلیق
چینی دور مچ پایش چینۀزده شده و سر آن به هم آمده و مثل حلق

ه مهارت بقدرآنپیکر تراشی که آن را تراشیده بود، . پیچیده شده بود
یی از لباس هاقسمتآن کردمیباور یکار برده بود که بیننده به راست
خیس ذرات آب بر آن پاشیده شده،ایسنگی که در حوض فرو رفته 
شانه بود؛ با تندیس، قد بلند و چهار.شده و به تن چسبیده است

ز زیر سربند؛ صورت گرد پهن و بدنی جوان و ازدهد بیرون ونموهاي بل
ان بود که براي برداشتن کی از زنان روستایی عهد باستینگارا.ورزیده

. چشمه آمده باشدآب به سر 
ي سنگی مجسمه هاچشماختیار کاسه را زیر کوزه گرفت و به بی
یش افتاده و چشم به هاپلک. سیدرمیزن، متفکر به نظر ةچهر. زل زد

ي آن گویی به جا. حوض دوخته بود؛ اما در نگاهش هیچ نبودةکنار
اي بسیار دور که ق و تاریک در فاصلهیاي بود عمۀ سنگی، حفرهحدق

چند قرن است این جور سر : زمزمه کرد. دشمیبه تدریج دور و دورتر 
خسته نشدي تو؟. پا توي آب ایستادي

زن، . به هم خوردهاپلککه عاقبت قدرآنو منتظر پاسخ ماند؛ 
یش گیجی هاچشمدر. دوختواه وچشم بموهوم گرفتۀنقطنگاه از آن

ةخندبهب ل.آشنایی درآنها نشسترنگکم کماما ؛زدمیو پرسش موج 
وقوسی کش.افراشتدست کرد وقامتبهکوزه را دست. گشودصداییبی
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!چرا، خسته شدم. چرا:گفت. به خودش داد تا خستگی از تن بگیرد
و دخترهایی که هاانگار دنبال زن.بعد، نگاهی به اطراف انداخت

کجا رفتند؟ : پرسید. شتگمیهمراه او براي بردن آب آمده بودند، 
. کردمیل ابود که گویی از خودش سوايگونهاش به لحن

ها کجا رفتند خانم؟کی، کی-
شما؟.. .بله؟: ي زن به سمت او چرخیدهاچشم

د ا مربه خود آمد، از تنهایی بدرنگبیآشنا شد و نگاهش دوباره نا
. هایش از سفیدي به سرخی گراییدرنگ گونه. غریبه هراسان شد

همان حال با در . امنش را جمع کرد و شتافت تا از حوض بیرون بیایدد
آمده . خاك به سرماي واي،: خواهانه بریده بریده گفتلحنی پوزش

ها هم مرا آن. انگار خوابم برده بود. ب ببرمهام آبودم براي بچه
! بریده هاسگی.ندافتهرند و اگذاشته

خورد آن با از صداي بر. شد و از دستش افتادکاسه پر و سنگین
: خم شد و کاسه را برداشت. چشم از تندیس گرفت.آب، به خود آمد

!اماگر با عقل سالم از اینجا بروم بیرون، شانس آورده
وصورتش را شست و بعد به طرف نقاشی دست. کمی آب خورد

روي آن روبه.که روي قسمتی از دیوار تاالر بود، رفتبسیار بزرگی 
نظیري که در آنها به ي بیهارنگي برجسته و هانقشایستاد و به 

در آن، . عام بوداي از بارگاه و بارصحنه. کاربرده شده بود؛ خیره شد
روي تختی به رنگ ،شدهبا موهاي بلند سیاه و فر ،یماسمردي خوش

پشت. گو بودو، با اطرافیان مشغول گفتسته طال با تاج بزرگی نش
هاي گشاد دار و لباسهشکل جقّهاي کرويسر او، درباریان با کاله

زیادي ةرویش، عدو روبه. یستاده بودندانهیست به دسهزردوزي شد
هاي متفاوتی که نشانگر شغل و طبقات آنها زن و مرد و کودك با لباس

به سخنان سلطان گوش نگ نشسته وي بزرگ رنگارهافرشبود، روي 
آهوها ،در اطراف بارگاه، گوسفندها. گشوده بودندخندها لب بهیداده،

این : کر کردف.مشغول چرا بودند،به جمعیتاعتنابیو بزهاي کوهی، 
!باید تاران شاه باشد

.نداختاروزنهنگاهی به . دوباره به هوس خواندن کتاب افتاد
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کمی عصاره نوشید. پس سراغ خمره رفت. لعه نداشتفرصتی براي مطا
م بیرون آمدن شدن و چه هنگاچه هنگام داخل. ه حمام راه افتادو رو ب

ي هانییریشو هاوهیمحواسش به ۀشو، هموو حتی در حین شست
شرط و شروطی در کار نبود و کردمیآرزو . روي سکوي حمام بود

خصوصبه. ی از عزا در بیاوردد و با خیال راحت دلنوانست بنشیتمی
، کردمیست راي که او دمزهپخت مینو و غذاهاي خوشیاد دست

اما وقتی کتاب را به دست گرفت و ؛شکمش را به قاروقور انداخت
.براندسعی کرد این حالت را از خود ،شروع به خواندن اوراد کرد

،عکسبه.بار در ابتداي کار صدایش نلرزیدبرخالف شب پیش، این
پس از خواندن هر سطر، به طرف . کردندنبا تسلط کامل شروع به خوا

و نیم نگاهی به روزنه می انداخت و دوباره مشغول کردمیملکه فوت 
ۀهم.اعتنایی به اطرافش نداشت. کردمیبه چیزي فکر ن. دشمی

. اش این بود که کارش را به نحو مطلوب انجام دهدسعی
حه و دورشدن مهتاب، کتاب را بست و به با به پایان رسیدن صف

ر پیاله را داخل خمره فرو برد و صبر کرد تا دو بند آن پ.اشکاف رفت
ش به زن نخورد، آن را به دهان او در حالی که مراقب بود نفس. شود

ا فرو چکیدن عصاره، پوست سفید و نازك گردن بانتظار داشت .ریخت
اما زن هیچ . پایین شودملکه تکانی بخورد و سیب آدمش باال و 

پیاله . حرکت افتاده بودطور مثل مجسمه، بیواکنشی نشان نداد؛ همان
پیش ۀبرگشت و روي سکویی که دفع. را شست و به خمره آویزان کرد

یش را روي هم گذاشت و به فکر فرو هاپلک. خوابیده بود، دراز کشید
ک مرده با یرآخر مگ.. .نکند الکی دل خودم را خوش کرده باشم:رفت

نم کمیود که من این جور دارم جان شمیدعا و جادو و جنبل زنده 
از کجا معلوم عصاره خاصیت خودش را از دست .. .اش کنم؟که زنده

یا دروغ نگفته،از کجا معلوم آن کسی که کتاب را نوشته،... نداده باشد
آمدیم و .. .ه؟م که چاجور خودم را عالف کردهاین... اشتباه نکرده باشد

آن وقت . هم نگرفتمايجهینتچهل شب خودم را گذاشتم سرکار و 
ود؟ آن هم بعد از آن همه مدت که حسابی رمقم شمیتکلیفم چه . چه

یک ،ک غذاي درست و حسابییروزکسی که چهل شبانه! گرفته شده
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اگر هم . اندممیدار از گلویش پایین نرفته باشد، چطور زنده چیز قوت
نده بمانم با چه حالی دنبال راه نجات بگردم؟ ز

.یش گرم شد و به خواب رفتهاچشمکم کمبا این ذهن مشغولی 
دوباره تکرار شد؛ همان تاریکی و غار و کوه و پیش،ۀکابوس دفع

ش با کابوس قبلی این بود که اتنها تفاوت.ي باستانی و آن صداهاخرابه
ست و تکان ارفتهرا گاششانهنو خیال کرد می.صاحب صدا را شناخت

. خبري از مینو نبود.چشم باز کرد. ندزمیهد و صدایش دمیتکانش 
سراغشي پیش ازخواب بههانگرانیدوباره . رنگ روزنه زرد شده بود

کنم؟چکار: ازخودش پرسید.آمد
به سقف خیره شد و ي ماند والحظهه دراز کشیده بود، کدر حالی

کامالًهاي دخمه را ۀ گوشهادش آمد همی.گشتدنبال راه چاره
!شاید راهی باشد: جو نکرده استوجست

تا . ردآنها را شم.رفتهاپردهبه طرف . با این امید، از جا بلند شد
. دیگر باقی مانده بودةپردز چهاروتاي آنها را دیده و هنحاال پشت سه

گونه بدون هیچپشت چهارمی، چیزي نبود؛ فقط دیواري صاف و سرخ؛ 
پنجم را که کنار زد، سالن ةاما پرد؛ینیئتزي ا اشیایا برآمدگییروزنه

. دشمیک راهرو کوتاه از تاالر جدا یبزرگی را دید که با
تابوتی از ،ي خوش نقش و نگاري را کف آن پهن کرده هافرش

گ ي رنگارنهاگلتابوت زیر انبوهی از . شیشه را وسط آن گذاشته بودند
ه شاداب مانده بود و دو شیر سنگی بسیار بزرگ در دو طرف آن ایستاد

ک دست خود را روي یسرگذاشته،یک از شیرها تاجی بر هر. بودند
نگاه . دست دیگر بیرقی را برافراشته بودشکلی گذاشته و باسنگ کروي

دیوارهاي اطراف، گرزها و شمشیرها، نیزه و روي .شیرها رو به پرده بود
هاي پر تیر و زره و ادوات جنگی دیگري آویزان ان و سپر، ترکشکم
. ک جفت پاپوش از پوست پلنگ قرار داشتیکنار تابوت،. بود

قدر خنک بود که خیال کرد آنهافرشپرز نرم و لطیف .جلو رفت
از . زانو زد و به آن خیره شد. کنار تابوت رسید. ودرمیروي آب راه 

بلندي را دید که درازایش ة انسان قدباندپیچی شد، پیکرهاگلاليالبه
ۀهمه را با پارچ. جایی از بدن او پیدا نبود. مودنمیبیشتر از دو متر
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ي جنازه به هادست. سفید متمایل به زردرنگی محکم پیچیده بودند
رنگی را زیر سرش قرار کوسن سرخ. ش بودانهیسصورت چلیپا روي 

هاي رنگارنگ در آن آرمیده بود از ریزهه مرده بستري ک. داده بودند
و نور آن که به زدمیابریشم مانندي تشکیل شده بود که هر ریزه برق 

روي تابوت با . کردمیخاموش ي گوناگون بود سالن را روشن وهارنگ
ش در این کالبد خوی،تاران:خطی ازجنس شیشه نوشته شده بود

خورشید سوار گردد و از ۀ ارابتر، هر پگاه برحباب بلوري نهاد تا سبک
ک از ایرانیان در یمبادا هیچد،در نوردراشرق تا غرب سرزمین خویش

. خواب بماند
ي هانوشته.اش را به کار انداختحافظه. نام تاران برایش آشنا بود

.شاه همین استپس تاران. شاهتاران.عجب: اد آوردیکتاب کهن را به
را هاگل. روي آن دست کشید. وت نگاه کردبا شوق بیشتري به تاب

حتی هوس برداشتن . جا کرد تا جسد مومیایی شده را بهتر ببیندجابه
دور آن، در جانش ۀدر تابوت و بیرون آوردن جنازه و باز کردن پارچ

دلش خواست سلطان چند هزار ساله را از نزدیک ببیند و به آن . افتاد
نظیر و آن قدمت بی،ضورش رادست بکشد و به وضوح وجودش را، ح

همه را لمس ش را که اسیر حصار سر مرگ شده بود،اقتدار پر شکوه
بردن به راز آن، چیزي و پیکردن مومیاییةدیدن نحوخصوصبه. کند

. ت این کار را نداردأاما دریافت جر؛کردمیبود که بیشتر تشویقش 
ان بگیرد و حرکت ججنازه،د ممکن است با جدا کردن باندهاگمان کر

!کم تو درد سر افتادم، حاال این هم بیاید روش؟: کند
نگاه دیگري به اطراف سالن . پس دست به زانو گرفت و بلند شد

پشت آن، مکان . ششم رفتةبه طرف پرد.انداخت و از آنجا بیرون آمد
ي متعدد بود قرار هاتاقچهو هارفشکلی با دیوارهایی که داراي بیضی

ي سنگی و هالوحک از آنها تعداد بسیار زیادي کتاب و یدر هرداشت و 
بزرگی از چوب بلوطی ۀوسط محوطه، چهار پای. فلزي چیده شده بود

وخت وسمیرنگ قرار داشت که روي آن شمع بلند که در شمعدانی 
ه در آن فرو رفته بود و چند لوح فلزي کوچک و کمیک قلمدان و قلی

کتابخانه در . روي هم، چیده شده بود،دهتعدادي کتاب تلنبار ش
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هالوحواقعاًقدر که خیال کرد سکوت سنگین مرموزي فرو رفته بود؛ آن
صبرانه در انتظارند تا کسی نفس در سینه حبس کرده، بیهاکتابو 

هاتاقچهو هارفکایک یش رويانگاه.بیاید و آنها را بردارد و بخواند
واست حتی فقط خمیقدر زیاد بود که اگر نآهانوشتهتعداد .چرخید

.نیاز به زمان زیادي داشتعنوانشان را بخواند،
که چه؟. اش را هم خواندمبه فرض که همه: زیر لب زمزمه کرد
ک پرده یکه حاال دیگربراي اینخصوصبهاحساس نومیدي کرد

هفتم که رسید، دچار دلهره وةجلوي پرد. بیشتر باقی نمانده بود
اگر باز هم .. .کی هم چیزي نبود، چه؟یاگر پشت این: تردید شد

خوردم به مرده و عتیقه و کتاب و تابوت، چه؟بر
حس کرد بیشتر از این تحمل ماندن و چرخیدن به دور خودش را 

یوس بشود، به کلی خودش را أید اگر از اینجا هم مدمیاز طرفی . ندارد
پس چه کنم؟: پا به پا شد. خواهد باخت و دچار جنون خواهد شد

کم امید دن پشت این پرده بگذرد تا دستدل دل کرد از خیر دی
ک قدم هم به عقب یحتی. چنان در دلش باشدپیداکردن راه نجات هم

طاقت باره بییکي برود و بنشیند، کهاگوشهفت تا به رمی.برداشت
!به درك. به طرف پرده رفت هر چه بادا، باد. شد

ناگهان با دیدن آنچه در برابرش بود، از شادي فریاد . را پس زدآن 
! الهی شکر.الهی شکر: کشید و پا به زمین کوبید

پشت پرده، راهرو دراز باریکی بود با سقف کوتاه که مسافتی جلو 
انتهاي راه در تاریکی .دشمییچید و دور پیممیفت و بعد به آرارمی

به . ورود به آن، به روشنایی نیاز داشتغلیظی فرو رفته بود و براي 
قدم . پایه برداشت و بیرون آمداز روي چهارشمع را. خانه برگشتکتاب

. بودشدهدیوارهاي اطراف از سنگ ساختهسقف و .در راهرو گذاشت
قدر که انگار روي صابون راه آنزمین زیر پایش صاف و لیز بود؛

از . یوار هم لغزنده بودفت، دگرمیفت و دست که به دیوار رمی
نور شمع راه را به خوبی روشن . مسافتی جلو رفت.خمیدگی گذشت

پیچ به تدریج درة پیچرویش چیزي نبود جز آن تونل لغزندروبه. کردمی
ود، از غلظت آن بوي معطري که غرقه رمیمتوجه شد هر چه جلوتر 
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در آنجا به اي رسید که هیچ بویی ود؛ تا به نقطهشمیدر آن بود، کم 
مثل . احساس آرامش کرد. ک هواي خشک و راکدیسید؛رمیمشام ن

کسی که از زیر بار سنگینی شانه خالی کرده باشد، نفسی به راحتی 
. از آن هواي مطلوب خارج شدکم کم. کشید و به پیشروي ادامه داد

بوي رطوبت و ماندگی به مشامش خورد؛ مثل بوي پوسیدگی ریشه و 
بو، اول بسیار ناچیز و کم محسوس بود؛ اما هر چه جلوتر و این .خاك

کی از یزمینه شد تا جایی که خیال کرد به زیرشدت آن اضافررفت، ب
. استگذاشته ه در کودکی دیده بود، قدم کمیي قدیهاخانههمان 

به . ودشمیبه سطح زمین نزدیک کم کممطمئن شد . خوشحال شد
از توي باغچه برداشته و پا به داخل ي که سنگ راالحظهخاطر آورد 

. آن تونلی که از آن آمده بود، گذاشته بود، همین بو را حس کرده بود
آخ : توجهی خودش عصبانی شدادآوري، ناگهان از غفلت و بییبا این

قدر من خنگ را بگو که این. حواسمبیچقدر . که چقدر ازمرحله پرتم
کی از همان یوانستمتمیکه ی خودي عالف کردم؛ در حالخودم را بی

خیلی راحت .ۀ تونل را باز کنموسایل جنگی را بردارم و بروم دهان
آن .مزدمیاشتم و زودي آوار را پس دمیبرچیزي ،ايشمشیري، نیزه

! همه شمع و مشعل هم که بود
. تعجب کردحل آسان دقت نکرده بود،که تاکنون به این راهاز این

راه قدرآنید دمی. اما دیگر سودي نداشت. کردخودش را سرزنش 
. اندازه طوالنی احتیاج داردآمده است که براي برگشتن، به زمان همان

بسیار وسیع ۀطولی نکشید که به محوط. پس به پیشروي ادامه داد
کوچکی که ۀشکلی رسید، با دیوارهاي صاف و صیقلی و روزنمخروطی

مخروط بیشتر ازةاع روزنه تا قاعدارتف. در سقف آن ایجاد شده بود
روي زمین پوشیده از بقایاي اسکلت انسان و . مودنمیمتر صدیک

ا ترك خورده، شکسته، نیمه فرو یي سالمهاجمجمه. حیوان بود
ي فقرات از هم گسیخته، درهم فرو رفته؛ و هاستونریخته؛ 
یئت نبار شده که تعدادي به هوپا روي هم تلي دستهااستخوان

کسان شده بود؛ و یشان مانده و تعداد زیادتري پوسیده و با خاكاصلی
ها و کالهخود، وبرگ اسبدهنه و زین،هاها، رکابآنها نعلاليالبهدر 
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بار لشگر کیانگار . دشمیزوبین، زره، بازوبند و سالح مردان دیده 
نجا بمانند اي ریخته و رهایشان کرده بودند تا در آا در دخمهرمیعظی

!اووووه، چه خبر است. و بپوسند
دیدن انبوه . بدهدهمین را گفت و نتوانست ادامه،ارادهبی

ش کرد وازدهانگیز آن همه پوسیدگی شگفتها و شکوه حزناستخوان
مرگ، آن هم در ةچهر. بیم بر دلش نشاند؛ ترسی توام با حسرت

ند ازکردمیننده مجسم ي گوناگونی که فنا و نیستی را بر بیهالبقا
طرف دیگر حس غریب آشنایی که انگار غم، تنهایی، ک طرف و ازی

ي خوش فراموش شده و حسرت از دست دادن هاخاطرهرنگ و بوي 
یک جا در خود نهفته آشناهاي مقتدر و پر هیاهوي کهنسال راۀهم

. درویش زل بزنهحرکت بماند و به روبداشت، وادارش کرد تا دقایقی بی
با احتیاط، در حالی که مراقب بود پا روي بعد، آهی کشید و

ه بر کمیبعد از هر چند قد. نگذارد، گشتی در اطراف زدهااستخوان
ید به هیچ دمی.کردمیو به روزنه نگاه کردمیاشت، سر بلند دمی

قدر دور از دیوارها آن. آن برساندۀواند خودش را به دهانتمیطریقی ن
ف و صیقلی و بلند بودند که باال رفتن ممکن نبود؛ روزنه هم هم و صا

دیگري خودش ۀا هر وسیلیقدر دور بود که امکان نداشت با طنابآن
ايهجو براي پیدا کردن وسیلوجست. ا باال بکشاند و به آن برسدر

ة کار فقط این بود که به تاالر چار. بوددهیفابیدیگر یا راهیمناسب 
دارد و براي پس زدن آوار از روي ا کلنگ بریزي شبیه بیلگردد، چیبر

ي الحظهبه ،براي بازگشت. خسته شده بود. تونل قبلی برودۀدهان
رغبت .نگاهی به اطراف انداخت. استراحت و تجدید نیرو نیاز داشت

ي را انتخاب کرد واگوشه. ي پوسیده بنشیندهااستخواننکرد روي 
هنوز روي . ایاي آن همه اجساد خیره شدآنجا چمباتمه زد و به بق

و چسبیده پوست خشکیده و انبوهی مهااسکلتتعدادي از ۀجمجم
دقت کرد . به آنها زل زد. چرب بودندآلود وموها ژولیده و خاك. بود

در چه صاحبشان را در نظر مجسم کند که در آخرین لحظه ةچهر
کرد صداي برخورد حس کم کم. نداداشتهاند؛ چه حالی وضعیتی بوده

م نود که آراشمیمردان را ةو نعرهااسبۀو شیههازهینشمشیرها، 
ۀکاسآیند تاشند و پیش میکمیاش سر آرام از زوایاي تاریک ذهن
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از .دید به میدان نبرد آمده است. یش را بستهاپلک. سرش را پر کنند
ورش یهمپوش با ادوات جنگی بسیار سنگین بههر طرف سواران زره

کوبش ،صداي چکاچک شمشیرها.اندکدیگر گره خوردهیبرده و در
رجزخوانی ها وۀ زخمینال،کشیدن کمان و پرتاب تیر،گرز بر سپرها 

هااسب.کرده است، فضاي غبارآلود میدان را پرآنهاۀرزمندگان و همهم
ا شند و روي دو پکمیخشمگین، در حالی که کف بر پوزه دارند، شیهه 

کدیگر یرو بهم کرده در هوا،خمییشان را کهادستوند و شمیبلند 
محکم و استوار روي زین ،ریزانخسته و عرق،و سوارانهند؛دمیتکان 

. ند و سخت گرم پیکارندانشسته
آن همه هیاهو به سرعت دور شد و از . آه کشید و چشم باز کرد

راه آمده را در . ند شدبل. در سکوت فرو رفتجاهمه. پریداشذهن
سرعت رب. اش شده بودتشنه. کردمیاحساس گرسنگی .پیش گرفت

در بین راه به فکر انتخاب بهترین وسیله براي پس .یش افزودهاقدم
یک شکم سیر از آن حلواها و اول: با خودش گفت. زدن آوار بود

ه و حسابی که جان گرفتم، گرز و نیز. مخورمیهاوهیمجات و شرینی
هر چند روز . ومرمیتونل ۀدارم و به سراغ دهانچیزهاي دیگر را برمی

م دارم چکار اکه مطمئنقدرهمین. هم که طول بکشد، مهم نیست
! نم خودش کلی ارزش داردکمی

که قدم در آنجا به محض این. مدتی در راه بود تا به تاالر رسید
اثري از درگاهی که از چون .باره رنگ باختکیگذاشت، آن شوروشوق

مثل روز رستدتاالر . به اطراف نگاه کرد.  آن داخل شده بود، ندید
عریضی که به ۀو راه پلهاپردهاولی بود که به آنجا آمده بود؛ با همان 

اد داشت محل درگاه نزدیک به راه پله بود؛ اما حاال یسید بهرمیبالکن 
ۀد که هیچ تفاوتی با بقیدر آنجا چیزي نبود جز دیواري صاف و بلن

جو واطرافش را جست. روي آن دست کشید.جلو رفت. دیوارها نداشت
. زانوهایش سست شد.درگاهی نبودهوقت در اینجاانگار هیچ.کرد

شروع به داد و فریاد و ناسزا . به آن چنگ زد. مشت به دیوار کوبید
پشت .برگشت.یش درد گرفتهادست. خسته شد. نتیجه نداشت. کرد

نگاهش به طرف .به دیوار زد و با نفرت چشم به  تخت و ملکه دوخت
ي با خودش کلنجار الحظه. رنگ آن سیاه شده بود. روزنه کشیده شد

چکار بکنم؟: رفت
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کردن زن، کاري انجام کند و براي بیدارواست لج خمیدلش 
ید دمیاما از طرفی ؛که خودش هم بماند و بپوسدطوريندهد، حتی به

ع خواهد کرد وقت زیادي براي تردد ندارد و اگر دیر بجنبد، مهتاب طلو
آن وقت مجبور است .اش نیز به هدر خواهد رفتدو روزهو زحمات این

. فرصتی براي خوردن نبود. پس معطل نکرد. دوباره از صفر شروع کند
همین که . سر و بدنش را شست و بیرون آمد. به طرف حمام دوید

.ت گرفت و زیر روزنه نشست، اولین پرتو مهتاب سر زدکتاب را به دس
به شدت احساس گرسنگی .فترمیدلش ضعف . شروع به خواندن کرد

چند بار نزدیک بود خمیازه بکشد که . آلود بودخسته و خواب.کردمی
تالش کرد این حالت ضعف و کرختی را از خود .خودش را کنترل کرد

خودش را دور و گنگ صداي. ذشتگمیکندي زمان به. دور کند
در هاواژه. اددمییش خطوط را به خوبی تشخیص نهاچشم. نیدشمی

نگران بود مبادا غفلتی بکند و در . دندشمیبرابر نگاهش دور و نزدیک 
. مراسم خلل ایجاد شود
سه .بلند شد و سراغ خمره رفت. پایان رسیدسرانجام صفحه به

خودش هم مقداري .ورد و به دهان زن ریختبند از پیاله را پر کرد و آ
شید به طرف سکو کمیخورد و بعد در حالی که پاهایش را روي زمین 

یش را بست، به هاچشمکه به  محض این. رفت و روي آن دراز شد
دوباره کابوس روزهاي قبل همان غار و . خواب عمیقی فرو رفت

که صدا را قبل از ایناما این بار ؛شدي باستانی و صدا تکرارهاخرابه
غار ۀآماده بود از دهان،داشتهک قدم بری.بشنود، ونگ نوزادي را شنید

برگشت و به تاریکی پشت . دور شود که ونگ نوزاد به گوشش رسید
بغلش در سیاهی ایستاده بود و ۀمینو با بچ،جادر آن.سرش نگاه کرد

مادر ۀام به سینبهر. برگرددکردمیاصرار . زدمیهراسان او را صدا 
دهان باز کرد تا .زدمیو بی وقفه ونگ کردمی، تقال زدمیچنگ 
چه خبر است؟.چیه:بپرسد

رفتهرا گاششانهمینو از همان فاصله دست دراز کرده،حس کرد 
. اثري از مینو و بچه ندید.چشم باز کرد. هددمیست و تکان تکانش ا

.ی به اطراف انداختهنگا. ودرفته بدخمه در سکوت محزونی فرو
. غلتی زد و به پهلو خوابید. سردي و سکوت محیط، دلش را فشرد

سنگی ۀپاهایش را توي سینه جمع کرد و چشم به حوض و مجسم
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را برایش تداعی مینوگرمی وجود ،دیدن آن قامت. داخل آن دوخت
ن خود مینو بود که با حالتی رنجیده براي برداشت،انگار مجسمه.کرد

دلش . به او ایستاده بوداعتنابیو ،آب و رفت و روب به حیاط آمده
ست که از زن و هاسالاحساس کرد . براي خانه و آرامش آن تنگ شد

هوس دیدن و در آغوش گرفتن بهرام و بودن .فرزندش دور مانده است
هاي صدقه رفتنغرغرها و قربان،هارفدر کنار مینو و گوش دادن به ح

یاد آورد همان به. ، به جانش آتش زدکردمیکه با بچه بازي او، وقتی
شروع به کندن باغچه کند، با او بگو مگو کهآنتر از روز، ساعاتی پیش

او، باالي اتاق، پشت به . صبح، تازه از خواب برخاسته بودند. کرده بود
وآمد مینو دوخته بود؛ و بهرام ها نشسته، چشم به رفتۀ رختخوابکوم
گاهی شست . ش افتاده، مشغول بازي بوداکوچکۀاز روي تشکچطاقب

رد و با صداي بمیي دیگرش را به دهان فرو هاانگشتک از یو گاه هر
اد و پیاپی دمیاز گلو بیرون ااواومانندي رتنازك و ظریفی اصوا

.الیدممیز آب دهانش را به سروصورتش اشدهي خیس هادست
،سفره را از زیر میز بیرون آورده. سته بودبعد مینو، کنار سماور نش

را ي چینیرکه قوحالیدر. چاي ریخته بودکرده، وجلوي او پهن 
واهی ما خمیخب، امروز :ذاشت پرسیده بودگمیراحتیاط روي سماوبا

را کجا ببري، آقا؟
هر چند . را به شوخی و با لحن شیرینی ادا کرده بودآقاۀکلم

اطالع نشان ؛ اما سعی کرده بود خودش را بیبودمتوجه منظور او شده
؟عیده... .امروز چه خبره؟: جواب داده بود. بدهد

مینو . نشسته، خودش را تا کنار سفره جلو کشیده بودطورهمانو 
استکان چاي را به طرف او ،سینی را وسط سفره گذاشته. خندیده بود

حی، پارکی،گردشی، تفری.عید چیه؟ جمعه است:دراز کرده بود
. چیزي

.برج، خبري از پارك و تفریح نیستتا سر.گردشگردش، بی
رنجیده نگاهش کرده بود حاال کی از تو خواسته . مینو دمغ شد

پول خرج کنی؟
واهی؟ با شکم خشک و خالی خمیاي، چیزي نبستنی، میوه

واهی تا غروب فقط زمین را متر کنی؟خمی
!ولم کن. غلط کردم. م اصالنخواست: مینو اخم کرده بود
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نزدیک ،شدهطاقتبیبهرام . اش را هم زده بودو با قاشق چایی
این . بود گریه بکند که مینو به پهلو خم شده، او را بلند کرده بود

اش از زیر انبوه موها بیرون گوشوارهحرکت باعث شده بود تا گوش بی 
! هایت کو؟پس گوشواره: با تعجب پرسیده بود. زند

جا کرده، ش جابهانهیسمینو دستپاچه شده، بچه را توي 
!ش هستاک لنگهی.هست: کنان جواب داده بودومنمن

دیگرش چه؟ آن را چکار کردي؟ۀآن لنگ
بچه را دست به دست . ساکت و بغض کرده بودي الحظهمینو،
آرام به پشتش زده بود تا ۀنیازي باشد، چند ضربآنکهبیکرده و 

انگشتش را به دهان . بهرام ساکت بود. او را ساکت کندل خودشخیابه
. کیدممیفرو برده بود و 

ش شده، بغضطاقتبیمینو . دوباره سوالش را تکرار کرده بود
. نیست. انم به خدادمین: کنان جواب داده بودهق هق. ترکیده بود

صف گمانم تو. رو کردم، نبودۀ اتاق را زیر و هم. خیلی عقبش گشتم
!گم شدهنانوایی، جایی افتاده و

دن کشیده ردست از خو،هر دو. شدیدتر شده بوداشهیگرو 
ي از آن کنده شده باشد، اگوشهکه نان سنگک برشته، بدون این. بودند

؛بتدریج سرد شده بودهاتکانچنان توي سفره مانده و چاي در اسهم
ندازه هم که ریز و طال، هر اةک لنگه گوشواریکردناما موضوع گم

دوم ماه، چیزي نبود که او ۀارزش باشد، آن هم درست در نیمکم
ک طرفه از یپس، اول توپ و تشر. بتواند راحت از آن صرف نظر کند

اوج گرفته، به آنجا کم کمجانب او آغاز شده بود و بعد مشاجره که 
ا رسیده بود که دست راستش باال رفته، به سرعت فرود آمده و صد

ي الحظهمینو، با این ضربه کف اتاق ولو شده بود و . کرده بود
الید، ممیش ۀ چپمانده بود، در حالی که دست روي گونطورهمان
بعد،. زدمیدر نگاهش خشم و نفرت موج . زده به او خیره شده بودبهت
بچه را بغل کرد و از ،چادر را به سرکشید. اره از جا بلند شده بودبیک

صداي محکم به هم کوبیده شدن در خانه، توي . بیرون رفته بوداتاق 
. حیاط پیچیده بود

حداکثر تا . انست مینو تحمل قهر و دور بودن از او را ندارددمی
دد و گرمیاند و بعد، خوش و خندان برممیپدرش ۀغروب در خان
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پس اعتنایی به رفتن او نکرد و به . گیردداري را از سر میخانه
چاي را .رغبتی به خوردن صبحانه نداشت.دن دور اتاق پرداختزگشت

را از سیگاري آتش زده و کتابی . سفره را جمع کرده بودهورت کشیده،
ي نشسته، مطالعه کرده بود اگوشه. به حیاط رفته بود،اقچه برداشتهط

ناهارش را خورده و پتویی .و ظهر، براي خودش نیمرو درست کرده بود
ن پهن کرده، بساط سیگار و کتاب و قوري و استکان را را کنج ایوا

هایی که روي پتو پاهایش را دراز کرده و به بالش. کنارش گذاشته بود
هنوز سیگارش به آخر نرسید که نگاهش به . چیده بود، تکیه داده بود

بلند . زدمیچیزي آنجا برق . سمت رف انتهاي ایوان کشیده شده بود
مینو بود ةدیگر گوشوارۀلنگ. رف برداشته بودۀز لبشده، رفته و آن را ا

گوشواره را کف . که گویا آن را در آنجا گذاشته و فراموش کرده بود
که خیلی زود عصبانی شده و از این. ه  بوددست گرفته، به آن زل زد

گوشواره را . اتاق رفته بودمینو را ناراحت کرده بود، پشیمان شده و به
ساعتی مطالعه کرده و . و سرجایش بازگشته بوداقچه گذاشتهتوي ط

در همین لحظه . بعد، کتاب را کنار گذاشته بود تا چرت کوتاهی بزند
درخت توي باغچه افتاده و تصمیم گرفته ةي زرد شدهابرگنگاهش به 

. بود برود خاك پاي درخت را زیر و رو کند
!چه تصمیم مزخرفی: زمزمه کرد

؛ هاي جواهرات نگاه کردبه صندوقچشم از مجسمه برداشت و 
ناقابل ةک لنگه گوشواریهمه گنج زیر پایم بود و آن وقت براياین

!چه قشقرقی راه انداختم
به دخمه نیامده بود و عوض کندن باغچه و کاشآرزو کرد

؛گشتغروب که مینو برمیتاکردمیکنجکاوي بیش ازحد، صبر 
ذاشت و شوخی گمیسرش ربهساد و دمیگوشواره را به او نشان 

.آویختي خودش به گوش او میهادستو بعد، آن را با کردمی
بگذار از اینجا نجات پیدا بکنم، سر تا پایش را طال . باشد

ه به طرف خمر. از سکو پایین آمد. با این خیال، کمی آرام شد.یرمگمی
. الر زدگشتی دور تا.اي آب نوشیدمقداري عصاره خورد و کاسه. رفت

هاي جواهرات دست کشید و به زیور آالت توي آنها نگاه روي صندوق
النگو راوهمه گردنبند و انگشتراین.مش اینجاآورمیمینو را : کرد

هر کدام را که . خودت انتخاب کن:ویمگمیهم ودمینشانش 
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فقط . واهی به خودت آویزان کنخمیتا را که هر چند. واهی بردارخمی
ش را به خودت ببندي و خودت را خفه هم،نکند از حرص. نیهول نز

!هاکنی
عنی چنین یالهی:و گفت. یش نشاندهالبخنده بر ،این شوخی

ینم؟بمیرا روزي 
. کتاب را برداشت و ورق زد. به کرسی و کتاب رسید. آه کشید

بخش سرگذشت ملکه پاروس . یددمیهنوز توي فکر بود و خطوط را ن
ي نشست و شروع به اگوشه.با دیدن عنوان آن به خودش آمد. باز شد

. خواندن کرد
در قسمت اول نوشته . شده بودقسمت تشکیلاین بخش از دو

به گویش قبایل ای»گشتار«در دومین سال پادشاهی تاران،: ندبود
وي . ورش آوردیریزترین مرد گیتی به ایرانخون،غشتول،وحشیان

. اندام باچشمانی سرخ و شرربارمو، بلند وباریکبیجوانی بود گستاخ، 
بود که جز از راه چپاول و کشتار جنگجویی قبایل وحشی ةسرکرد
هاي آنان در سرزمینی بسیار دور، در آن سوي صخره. ندکردمیمعاش ن

.یی بلند و اسبانی بزرگ قامت داشتندهازهین. یستندزمیخونین 
و خوراك خواب و. وشیدندپمیم دند و جامه کخورمیگوشت را خام 

ها و ها، کاروانزین بود، زیرا در همه وقت به قبیلهشان بر رويهخان
هی و هوهو، چپاول و شان با هییورش.اختندتمیکشورهاي مجاور 
گونه که پس از آن. افروزي بسیاري همراه بودآتشکشتار، خرابی و 

هایی سوخته و نهاند جز ویراممیچیزي برجاي ن،بردن و رفتن
ناچار تن به خفت داده گان به ان بسیار و زخمیانی نزار، همسایهکشتگ

رداختند و از وي پمیساله باج و خراج به خیمه گشتار بودند و هر
ذیرفت و تا اندك پمیها را او نیز پیشکش. واستندخمیآشتی و آرامش

دید گرمیآنان ي فراوان گرد هابهانهزمانی خوشنود بود و پس از آن به 
وجوانانشان کردمیهایشان راتاراج رد و رمهبمیبه اسارت و زنانشان را 

و ي گاو هاگلهپایان و کشت چندان که براي آنان از چهارمیرا 
ةگاه وي که آوازآن. نماندزیچچیههاي فراوان گوسپندان و دارایی

سوارانی پس.سرسبزي و خرمی ایران بشنوده بود، قصد این دیار کرد
اراي یکس را. و بالد زیادي پیمودهاکوهبسیار گرد آورد و صحراها و 

جوانان . یی که سر راهش بود، ویران شدهاآبادانی.برابري با وي نبود
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چنین به لشگر و این. مودنمیا با خویش همراه یشتکمیجنگجوي را 
سو خبر ز اینا. دریز افرادي را افزود تا به کشور آب و آفتاب رسیخون

در .به تاران بردند و وي سپاهی عظیم فراهم ساخت و به میدان تاخت
کدیگر یآخرین شهر مرزي ایران، دو سپاه به،شهرشیرینةدرواز

. نبرد سختی در گرفت از هر سو هزاران تن کشته گردیدند. رسیدند
ي تاب مصاف در خود گشتار و سواران و. جنگ سه روز طول کشید

فرمان داد دشمن را تا ،تاران. ناچار قصد گریز نمودندپس به. ندیدند
چنان ادامه و این جنگ و گریز هم،تعقیب نمایندهاي خودسرزمین

گشتار که به جان .ي خونین رسیدندهاصخرهپیدا کرد تا به آن سوي 
گردن خویش نهاد و بر خاك افتاد و رکاب سلطان آمده بود، زنجیر بر

ارانش یشاه پوزش وي پذیرفت و از ریختن خون او و.جوان را بوسه زد
چشم پوشید با این پیمان که هرگز قصد نه تنها ایران، که هیچ 

بردارد و ورش یسرزمین دیگري ننماید و آرام گیرد و دست از چپاول و
. اد کردیگشتار نیز پذیرفت و سوگند. داري و دامپروري پردازدبه اسب

گستاخی ةن زنده بود، وي و سوارانش را زهره تاراکمیسپس تا هنگا
. نبود و مردم دیگر بالد نیز از گزند آنان در امان ماندند

تاران با شاهان وگونه همسایگان ایران که تا پیش ازبدین
هاي ستیز بودند، براي دفاع از سرزمینجنگاوران این دیار در آشتی و 

افتند و نیک یدار و نیرومندبانی پاییخود در برابر بیگانگان وي را پشت
گانگی بربندند یوجان به او پیوندند و پیمان دوستی وپنداشتند با دل

هم از دانش وي بهره تا از این رهگذر هم در آسایش و امنیت مانند و
. جویند

ایران دو ماه برکشور پهناورونج سال وپشاه چهلسان تارانبدین
سیماي خوش، . ندیش و باتدبیر بودانیک،مردي شجاع،وي.حکم راند

در دوران سلطنت او، باه کداشت؛ چناناي ژرفاندیشهگفتار شیرین و
وجدال و بار، هیچ جنگکیوجود گستردگی سرزمین، جز همان

ایران چندان آبادان شد که در آن باتدبیر وي،  . چپاول دیگري رخ نداد
،گوسپندان پروار.دشمیافت نیهیچ مسکینی، راهزنی، ستمگري

روشن و بازار هاخانهخیز، بار، زمین حاصلگاوان شیرده، درختان پر
وار و امن و همهاراهاستوار،هاخانهها بر رودپل. رونق شدپر

به فرمان وي همه طبقات . طعام گردیدندسراها پاکیزه و خوشکاروان



59آفتابمعبدراز 

، نساجان،اران از دانشوران و سرداران و بازرگانان تا کشاورزان و دامد
با آشتی و آرامش واشتنددمیکدیگر را گرای...وران و آهنگران و پیله

بروز هنر و دانش بود، فرصت رشد ۀهر که را زمین. در کنار هم زیستند
رفاه و آسایش، امنیت و ،وفور نعمت. دادند و اسباب آن مهیا ساختند

اشت؛ چندان که دیمها ارزانی دوستی نعماتی بود که تاران به رعیت
فرزند راو مردم نیز او . بختی ایرانیان ورد زبان بیگانگان گشته بودنیک
جوي پیشین، وي تنها زیرا پس از سالطین ستیزه؛واندندخمینور 

فرمانروایی بود که زمانی نزدیک به نیم قرن رنگ سرخ داغ و خون و 
کدیگر آشتی یرا بههادلو . سیاه ننگ بر پیکر مام میهن ننهاده بودۀلک

بین طبقات را از میان ۀداده، هنر و دانش را ترویج نموده و فاصل
به راستی نیز چنین بود که پادشاه با آن که در دلیري و . برداشته بود

ستیز و گسترش قلمرو ۀهرگز در اندیش،جنگاوري همتا نداشت
دان و منهنرمندان، اندیشه،حکمرانی خویش نبود و تنها آز بر حکیمان

واند و خمیاهل فن جهان داشت که آنان را از سراسر گیتی فرا ۀهم
خانه بنا مکتبخانه و شاند و برایشان کتابخانه و رصدنمیگرد خویش 

. اندوزي پردازندهاد تا به کار دانش آموزي و دانشنمی
دیده فرو بست و سه سه رسید،که عمر وي به هشتادوگاهآنپس 

شاه که به ۀپرس.ک پور و دو دختی:ادگار نهادیفرزند از خویش به
پایان رسید گاروش بر تخت نشست و فرمان داد پیکر پدر در معبد 

پس . مودندنمیتاران ةگذارند و کارگزاران دربار چنان کنند که در دور
را بیم کسچیهو . چون گذشته بگردیدسالی بگذشت و چرخ امور هم

گاه در سر نیفتاد که چه در پیش است تا آناز آینده نبود و این پندار 
بنا بر گزارش .که گشتار را بار دیگر هوس تسخیر ایران در دل افتاد

ماموران، وي که به سال کهولت رسیده بود، اینک پوستی پالسیده، 
چون موي و ریشی دراز داشت که با وزش اندك نسیمی همسري بی

و ابروهایش .آمدمیدرززااهتي بلند بیرقی خاکستري رنگ به هاشهیر
باریک ةچهر. ادافتمییش هاپلکچندان رشد کرده بود که بر 

. افزودهیبت وي میبازش بهچشمان خونین نیرنگوچروك و آنپرچین
گرفتن انتقام افتاد ۀگزارش مرگ تاران که به وي رسید، در اندیش

اران و نه یروزي چند در خیمه ماند و کسی را به حضور نپذیرفت؛ نه از
پس از این زمان از گریبان .یک از زنان و فرزندان بی شمارش راهیچ
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را با »آسا«پندار برون شد و زیباترین دخت سرزمین خویش به نام 
گران بیاراست و با ها و به دست ماهرترین مشاطهنیکوترین جامه

هاي فراوان و پیام دوستی و شادباش همراه مردانی کارآزموده پیشکش
. به دربار ایران گسیل داد

بی همتاي آسا و خواندن پیام ةگاروش نوجوان با دیدار رخسار
ةفرمان داد دخت را به سراپرد. گشتار به دام نیرنگ افتادۀخاکساران

شاهی برند و سپس شامگاه که هنگام نهادن زمام امور و پرداختن به 
،انستدمیآسا، کار خویش نیک. آسودگی شد، در پی وي روان گردید

ابتدا چندان دلبري و طنازي آغاز نمود که شاه بسیار جوان را در اندك 
که زمانی نه چندان ايگونهخویش گردانید؛ به ۀفریفتزمانی سخت 

نشینی با او را بر هر کار چنان پایبند وي گشت که همبعد گاروش آن
. دگري ترجیح داد

چند خاموش مانده، وزیران و درباریان که چنین دیدند، روزگاري
سپس بر آن شدند تا وي را از این شیدایی برحذر . نگران شاه بودند

م آنان بر آهن سرد کارگر نیفتاده؛ زیرا هر چه رگاما دم؛دارند
وي . کردمیزبانی و ترفند، پنبه رویی و خوششتند، آسا با خوشرمی

ستان گشت و با دانیز که سخن درباریان بشنوده بود، به زبان با آنان هم
افزود، گاروش را به نرمی از نجشی که به مالحت وي دوچندان میر

مرد و به کردار شمیبراند و به گفتار، ضرورت انجام امور رمیخویش 
بخت را جز هوس ماندن در سراپرده، مود که جوان نگوننمیچنان 
. پس بزرگان بر آشفتند و در پی چاره شدند. اندممیاي دگر ناندیشه

دخترانی بسیار به دربار خواندند و نیک بیاراستند و پیرامون شاه 
گاه آن. گماردند، شاید آتش عشق وي اندکی فروکش نماید که ننمود

که دست از نخست این: ارددمیناگزیر به آسا پیام دادند دو پند را گرا
دامن گاروش بردارد و وي را این همه در پرده نگه ندارد و چنان کند 

و دوم ؛مودندنمیدوش مردان خویش بودند، دیگر زنان دربار که همکه 
که در پی زایش فرزند نباشد که خون ایرانی به کمال در وي آن

آسا . نخواهد بود و همین نقصان موجب جدایی و جنگ و کشتار گردد
ود که چو بشنید،بمینیز گویی همه عمر چشم به راه چنین پیا

تنی چند:به گاروش هشدار داد. از نمودآن بنهاد و سخن دیگر آغ
ربودن وي در سر است و بیم دارد ۀاز درباریان را عشق او و اندیش
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. یز به شاه رسانندنمیچشم زخ
فرمان داد .و چندان گریست و زاري نمود که سلطان به خشم آمد

. چال اندازند، و زنجیر نهند و به سیاهآنان که آسا نام برده بود، بگیرند
وزیران، . این فرمان، آتشی بود که به ناگاه در خرمن شاهی افتاد

بزرگان کشور به خشم آمدند و گزارش این ۀسرداران، حکیمان و هم
تا شاه را از . پس بسیاري بر آن شدند. خردي نیز به رعیت رسیدبی

هاي به پیشگاه آمدند و به گونهپیام رساندند و . زن آگاه سازندنیرنگ
به گفتار نمودند و چون بهره نبردند، به شور نشستند و بسیار آغاز

از این سوي این خیزش نیز آسا را بیش به کار آمد و . انجمن بیاراستند
بنگرو :وي، گاروش را گفت. اري فراوان نمودیخویشۀدر پیشبرد نقش

اندیشان آگاه شدیم که بشنو و شادباش که آسان از پندار ناشایست خام
اي بس آن است در پس پرده، توطئهۀنابخردانه نشانوخروشاین جوش
کار بوده و اینک که راز فاش گردیده، دشمن را تالش در گران در

.واژگونه نمودن حقیقت است
افسون خویش افزود تا وي را بگمارد به بهانه ایمنی ۀو به وسوس

خواه را گردن زند؛ و مسند از سرکردگان نیکجان خویش تنی چند 
و . شاه نیز چنین نمود. همراهان به ظاهر امین آسا دهدآنان به

هم کشوري و لشگري به ماموران خفیۀ گشتار هاي مبسیاري پست
.فغان از عالم و آدم برخاست. ها افزودروز بر تعداد آنسپرد و روزبه

.گروهی دست از دربار شستند و به راه دگر رفتند. ها افتادبیم بر دل
ند و گروهی نیز ماندند و به جاي خدمت به شاه، خاموشی گزیدايعده

. گردن بر فرمان آسا نهادند
یی کشی وخودرأزمانی بیش نپاییدکه کارشکنی وگردناندك

دوران تاران از هم گسست و کارگزاران شروع شد آن نظم و ترتیب 
زورگویی و ستم، راهزنی و .ومرج دچار گشتامنی و هرجکشور به نا

رعیت از دست . ویرانی نهادبهروهاآبادانی.افتیرواجوغارت قتل
بازرگانان را آسودگی . به جان آمدگسیختهناپذیر لجامماموران سیري

و چنین شد که ما پانزده یاري ننمود؛اهل دانش را کس. خاطر نماند
دانشمندانر هنر و دانش و اندیشه سرآمد همۀتن، نخبگان ایران که د

که هرگاه به مان بود نزد خاص و عام ارج و جایگاهجهان بودیم و چنان
ما را فراتر از آمد ودیم، وي از تخت فرود میشمیدربار تاران وارد 
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ناچار گشتیم به ؛ زدمیدو زانوي ادب بر خاك ،شاند و خودنمیخویش 
ي به آگاهی دادن و هدایت به نیک رأ.کار جوییمشور نشینیم و چارة

وي . افتیآسا نیز در انجمن حضور.ه نزد وي رفتیمب.راهی شاه دادیم
ی برجسته و سرین هایقد، سیاه موي، کمرباریک، با سینهزنی بود میانه 

چشمانی . تنگ پوشیده بود از حریر سیاه زرنگارجامۀ. بسیار فراخ
اش بس اش گرد و گندمگون و بینیرخ.کشیده و اندکی مورب داشت

و گاروش را ارید؛بمیش و خشم و خون آتاز نگاهش شرر . کوچک بود
در اندك زمانی چنان تکیده . استخوانچنان دیدیم چون پوستی بر

گشته بود که از آن همه شباب و شادابی و نیرو هیچ بر جاي نمانده 
آلوده و بیمار، موهایش اش کهربایی، چشمانش خوابرنگ رخ. بود

سخن آغاز نمودیم گاهآنآشفته و گردنش باریک و زانوانش ناتوان بود 
و شاه را از بسیاري نابسامانی آگاه کردیم و هشدار دادیم کشور رو به 

به دست گیرد؛ آسا نابودي است و خواستیم که به پاخیزد و زمام امور 
شاه نهاده بود، به جاي وي که پس سر وي برپا ایستاد، دست بر شانۀ

س ننمایند، ایشان اگر سگان درگاه رو به خداي سرزمین پار: پاسخ داد
اما چه کند ؛انددمیافت و کار خویش نیکیراهزنان خواهدخود، رد

که زراندوزي و نیرنگ بازي و براندازي پیشه !!آسایانبا شما تن
.ازیدن به ملک ایرانیاید و هیچ در اندیشه ندارید جز دستکرده

هتان زد و ناسزا بر زبان راند کهب، میچنان خشو از پس آن
برخاست و بر گاروش . پیرترین ما را تاب نرمی و مدارا نماند،پیشوتن

اي تو که اهم امور بنهاده، به ساحرهننگ بر سلطانی چون :نهیب زد
گویی و افزودن فروشی و هرزهاند جز تندمیاي که هیچ نبسنده کرده

گوي شاه چنین خاك بر تارك این سرزمین که سخنویرانی و هم
گردانی خونریز و بانبیازادة،اصل و نسبباشد بیشاهانش زنی 

کجاست تاران تا سر از گور بردارد و به تماشاي .ادبخوار و بیخون
ده، به شوق تاق ک سو نهایفرزندش پردازد که کیاست و سیاست به

.سرزمین به تاراج دادهابروي تردامنی همۀ
هم کوبید و ز جا جست و دست به ا. گاروش را توان شنودن نماند

گاه فرمان داد در دم گردن پیشوتن آن. جالد به درگاه خواند،خشمپر
اراي گستاخی نباشد و ما را به خواري برون یبزنند تا کس را دگر باره

و ما که پانزده تن بودیم، چنین کردند؛.کنند و به دربار راه ندهند
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کنجی بهاسري فروافتاده و پنداري آشفتهچهارده تن بازگشتیم؛ ب
این پس جز به افزودن دانش به دیگر چیز بستیم خزیدیم و عهد 

اینان راشایستۀخویش واگذاریم کهنیندیشیم و سالطین را به سلطنت 
کس که بنا را بر خواهی نیست؛ زیرا آننیکزگویی واندراعتمادو

پس . سرایی براي ويناشنودن نهاد، آب در هاون کوبیدن است سخن
خویش قرار دادیم که از هنگام ورود آسا، شاه و درباریان معبد را پایگاه
و روزگار ما د؛همه این مکان را فراموش نموده بودن،و دادخواهان

رداختیم پمیتا شام در معبد به اندیشه و دانش چنین گذشت که از بام
سامانی کشور و ستم سرکردگان و بیداد هگاهی کسی که از نابو هر از

د، وقایع کشور باز افتمیآمده بود و گذرش نزد ما همگان به جان 
مودیم و به پایداري و بردباري نمیفت و ما وي را دلجویی گمی
.واندیمخمی

ایرانی در نهان امیران و وزیرانکایک سرداران ویآسا با،سواز آن
وصلت و امارت داد و چنان وانمود که هر بزرگ و پیمان بست و وعدة

ال وخطخروي خوشین پندار در سر افتاد که این نیکرا اايزادهبزرگ
.اش با گاروش از سر ناگزیري استفقط دل به وي دارد و هم نشینی
بازان، طماعان، آمد بود؛ زیرا هوسو این ترفند بسیار کار

کدیگر یخواهان را به جانزنبارگان و منصب،اندوزانمال،اندیشانکوته
گیتی را لرزاند و آتش ،آنپا ساخت که آوازةبرو چنان آشوبی انداخت 

گاه که آسا پس آن. ناامنی و کشتار و تاراج بیش از پیش بر کشور افتاد
ماموریت خویش به انجام رسانید، به گشتار پیام داد زمان مناسب فرار 

خود را آماده نموده بود، با لشگري جرار ،رسیده است و وي که از پیش
مرزداران، سرداران، دالوران و رعایاي پاك نهاد به .رو به ایران تاخت

کی پس از دیگري به خاك و خون یمصاف دشمن پرداختند و
رتوان بود که هر سدي هر چقدر نیروي گشتار چندان پ. درغلتیدند

اما همین سیل مود؛نمیبر سر راه خویش به آسانی ویران سترگ
تا روزگاري گورشیدۀکن با همۀ اقتدارش ناگزیر شد در ناحینیانب

کهدژمرزبان سنگ،چوگان دلیرند از پیشروي بماند، زیرا سپهبد چ
دهی آنان آوري شکست خوردگان دیگر بالد و سامانبه جمعدرنگبی

پرست یاري فوج عظیم مرزنشینان ایراندر سپاه خویش پرداخته بود،
ستیز رصۀپا به عجان بر کف،که از زن و مرد و کودك، پیر و جوان
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.نبردي سخت در گرفت.چون کوه به پایداري پرداختنهاده بودند،
وجان به دفاع برخاسته ان با دلیایران.دریایی از خون جاري گشت

گاروش درخواست گسیل سرباز و باروبنه و ادوات رزم بودند و پیاپی از
ۀچنان در حلقشاه هم. اما از سوي پایتخت هیچ نیرویی نرسید؛نمودند

به خون فرزندان میهن که مساحت اعتنابیاسیر بود؛ آغوش آسا
. مودنمیبسیاري از سرزمین را آبیاري 

که نظام کشور پاك از هم گسیخته بود، گشتار به سختی با این
همتاي ایرانیان توانست پرچم پیروزي برافرازد و همین پایمردي بی

کرد خاك این دیار به اد یوي نشاند که سوگندۀاي در سینچنان کینه
ایران نهاد، شاه ةکه دشمن پا در گسترگاهآنپس ؛توبره کشد

شاهی در ۀفرمان داد خزان.بخت تازه از خواب غفلت بیدار گشتنگون
سپس به . چنین کردند. معبد گذارند و بر آن، نگهبانانی چند بگمارند

ت پاسداري وتخاز تاجکار دلجویی از سران و گردآوري سپاه پرداخت تا 
؛ زیرا گشتار چه دیگر زمانی براي سرداري و سپاه داري نبودگر. نمایند

نخستین فرمانش . چکانش وارد گشت و بر تخت نشستبا شمشیر خون
سپاهیان وي هر چه . به بند کشیدن و به درگاه بردن فرزندان تاران بود

وزنجیر را با غلآرانوس گاروش و پس.کاویدند، دخت کهترتاران نیافتند
بر تن پاره گشته، گیسوي حریر آرانوسجامۀ. به بارگاه بردند

آن قامت .رنگ به رخساره نداشت. بس بلندش پریشان بودگونۀشبق
گون، آن آن سروگردن افراشته و سیماي پاك مهتاب،دلپذیرکشیدة

وه فرو مانده اي از خشم و اندشاداب زیر پردهيبازوان لطیف و سینه
شاهانه بر پیکرش پاره جامۀ. خونین بوددار وش نیز زخمگارو. بود
هاي سرخ و سیاه لگد و نیشتر و اندامش پوشیده از لکه. وده بودندنم

چنان لمیدهگه که آنان وارد شدند، گشتار همآن. آزار بسیار بود
چون،پا ایستادهکنار او برسر برداشت و به آسا نگریست که،بر تخت
لب به خنده گشوده و به دیدة تحقیر چشم به دلدادةگستاخ اي ساحره

بر خاك ،اي پورتاران:گاه به گاروش فرمان دادآن. پیشین دوخته بود
!بیفت و پاي ما بوسه زن تا از ریختن خون ناچیزت درگذریم

در. پیروزمندانه، آغاز به خنده نمود و نگاهی گذرا به اطراف افکند
وپاي بسته و سیمایی پر ر و ژنده، با دستسو اسیران ایرانی، سوگواکی

سر مست وسرداران و سپاهیان خونریز،،اندیشه؛ و در دیگر سوي
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نفس در سینه بند ،بارگاه دوختهشادمان از پیروزي، دیده بر میانۀ
چنان بر اما وي که همبودند که گاروش چگونه به خفت افتد؛کرده 

افراشت و با بانگ رسا ن براده بود، سینه سپر کرد و گردپاي ایست
اي گشتار، آن که از بیم جان بر خاك افتد و رکاب شاهان بوسه : فرمود

ام که عمر دوباره بر تو نه من که ساللۀ همان بزرگ مرديزند، تویی،
،ام و با غفلت خویشانم فریب نیرنگ تو خوردهدمینیک . بخشود

یزي و رخوانی و خونکفتار پیري را رخصت گستاخی و رجز
اما بدان ،نیست جز مرگچیزي وسزاي این کردارم امخواري دادهخون

ایرانیان بکشی و خاکسترشان بر باددهی و تنهااگر همۀ! و آگاه باش
همان سزاي این جسارت و ،ک کودك شیرخوار بماندی،کیی

!کشی تو را خواهد دادبازي و گردننیرنگ
گ نمود و از خشم لب به اندکی درنگشتار پیر که این بشنود،

ما را این اندیشه در : دندان گزید و سپس قاه قاه خندید و پاسخ داد
تو را سر بود که اگر بر خاکمان افتی و درخواست بخشش کنی،

انیم؛ اما چنین پیداست که به ببخشاییم و خلعت دهیم و رهایت گرد
ماست تا  این پیروزي برکه به شکرانۀ، و اینخود، سزاوار مرگیگفتۀ

اي بیش تر از تو که به راستی برهاي نیکیقربانی کنیم، چه قربانی
؟نیستی

. همگان گردن زنندفرمان داد وي را در برابر دیدةگاهآن
ک یوپاي گاروش بگرفتند و سر وي بر کند نهادند و بهدژخیمان دست

فتاد ه ایران در طشت زرین اسر شا.ضربت آه از نهاد اسیران بر آوردند
آمد و ش اندك زمانی شتابان به چرخش دراشدهچشم خونین و بیضۀ

آرانوس . ت باز بمانداندك از حرکاندكسپس چرخش کند گشت و
پیش . تبر خیره مانددیده از کشتۀ برادر بگرفت و به تیغۀ خون گرفتۀ

که از پاي در آید، آه در سینه فرو خورد، قامت راست نمود و از آن
آمد وبانگ تحسین گونه که خون ایرانیان به جوشت؛ آنگردن برافراش

مردانه بدید، پایداري گشتار که چنین. از سران دشمن برخاست
!هووم، شگفت شیرزنی: اختیار لب به آفرین گشودبی

افت یاو را زنی.تر از پیش به دخت تاران نظر دوختو افزون
گان؛ با چنان مهبسیار جوان، از زیبایی و رعنایی و منش، سر آمد ه

فرمان داد پس. شتگمیچهره و پیکري که دیده از دیدارش سیر ن
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آرانوس از این گستاخی به تنگ آمد، . وي برندشاهزاده را به سراپردة
چون مادینه پلنگی خشمگین غرید و سلطان پیروز را دشنام فراوان 

گاه آن. کشان بردنداو را کشان. باز زدی ماموران سر داد و از همراه
شمار ایران گشت و سوارانی بسیار گشتار جویاي پیکر تاران و گنج بی

به سوي معبد گسیل داشت تا این دو از نگهبانان بازستانند و به دربار 
وي را چنین اندیشه در سر بود که گنج از آن خویش گرداند و . برند

را وي. گشتار که از سوي ما نومید گشته بود، در پی آزار آرانوس برآمد
خویش به بند کشید و شکنجه داد شاید راز چنان در سراپردةهم

کهترین ما چهارده،از این سوي،  بیرمان. ا نشانی از او بگیردیدخمه
تاب گشت و به قصد رهایی دخت تاران از تن که چنین بشنود، بی

آن با چرخش آینه به راز کوه شدیم و از روزنۀبر ف. نهانگاه بیرون شد
سه . مند قهرمان غافل نماندویش پیام دادیم از روزگار اندیشهخدستیار

شهر چرخید و آینه به گردش در حاشیۀنیمروز پس از آن،  گوران 
گاه بیرمان در دم اسیر گشته و اینک به شکنجه: پیام این بود.انداخت

.سلطان است
گشتار چندان دانشمند جوان را آزرد و درخواست اسرار نمود که 

ر پگاه روز هفتم، جان به جان آفرین تسلیم نمود و ما ماندیم وي د
. سازندگان اصلی معبد،سیزده تن

آرانوس را فرزندي شد، دخت وي را  پاروس نام .سالی سر آمد
و پادشاه که . مرگ سپردمام، پس از نهادن طفل، تن به دشنۀ. نهادند

ترین زن ستهسندید، بر آن شد تا شایپمیسنن و آداب ایرانیان نیک 
آمد زیند تا به گمان وي دخت گشتار سرگی فرزند برگایرانی به دایه

. شاهزادگان جهان گردد
یافتند سزاوارترین دایه را زنی. را کاویدندجاهمهدرباریان 

. ینی با شاهاننشرموز هماما جوان، با ادب و دانش، آگه به روي؛زشت
.و گفتار نیکویی برخوردارنام بود و از کرداروي را خجسته خاتون
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نگاهی به سقف. کتاب را در دست گرفت و زیر روزنه نشست

ت حس کرد دست و پایش به شد. هنوز اثري از مهتاب نبود.انداخت
آخرین . بخش اوراد را بازکرد. کتاب را ورق زد. نگران بود. رزدلمی

دخمه در . یره شدسربلند کرد و به روزنه خ.داشتصفحه را آماده نگه
در دل .پا شده بودرو رفته؛ اما در ذهن او غلغله برسکوت سنگینی ف

نه شب وسی. خوبی به پایان بردرا هم بهآخرین شب چله،کردمیدعا 
آن هم ،رسید حاالتمیرا بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشته بود و 

ک یک صفحه به پایان ماجرا نماند است، بایوقتی که فقطدقیقاً
هدر ۀ زحماتش را بهت ناگهانی، هملک غفیانگاري کوچک، باسهل
به حمام رفته بود و بیشتر از هر شب دیگر با تاریک شدن هوا،. دهد

؛ هاوقتدو برابر دیگر؛پاك خورده بودةخودش را شسته و از عصار
.اما آرامش نداشت؛که شاید بتواند با آن، آرامش داشته باشدقدرآن
ک بار، یهمیناقالًکردمیآرزو .واند کارش را انجام دهدتمینیددمی

واند و قال قضیه را خمیآمد و به جاي او ورد را کس دیگري می
. ندکمی

سرعت سرش را پایین رتو مهتاب که به روزنه تابید، بهاولین پ
ي گنگ و هاواژه. انداخت و با صداي لرزانی شروع به خواندن کرد

بعد از خواندن هر سطر، سربلند کرد و . یب را به زبان راندعجیب و غر
خودش صداي.تلفظ نکندهرا اشتباايدقت کرد کلمه. روبه زن فوت کرد
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نواخت که در سکوت یکلرزان و مرموز وۀک زمزمی.آشنا بودبرایش نا
کی از جادوگران یکی از موبدان باستانی،ییچید؛ انگارپمیدخمه 
. جاي او به خواندن دعا و طلسم و جادو پرداخته بوداي بهافسانه

و هر ،ي پر هراس دلگیر تنهاییهاشبونه شب گذشته بود؛ سی
روي همان سکو ،با روشن شدن هوا، دست از تالش کشیدهروز صبح،

بدون ونه بار،کابوسی که سی. خوابیده و همان کابوس را دیده بود
ي هاخرابهتاریکی و بعد، دیدن ،اول:گونه تغییر تکرار شده بودهیچ

باستانی و صدا؛ صداي مینو و بهرام و هر وقت که بیدار شده بود، 
اي زل زده، به خود و زن و فرزند و هاي زیادي را به نقطهساعت
ز هفتم اگر چه از رو. اي مبهم که در پیش داشت، فکر کرده بودآینده

این تکرار وکردمی، سعی یددمیهایی که به تدریج به بعد، با نشانه
ها او را به مرز جنون ا تحمل کند؛ اما دیدن همان نشانهکنواختی ری

تا قبل از روز هفتم، به چیزي باور نداشت جز زنده . رسانده بود
ي هانوشتهنه به راضی بود وکردمینه از کاري که .گورشدن خودشهب

اندن این چله رادست از جان شسته بود و گذر. کتاب اطمینان داشت
اي که پیش که در آن روز حادثهید تا ایندمیک امید واهی بیشتر نی

شب هفتم را سپري کرده و . نشینی تشویق کردچلهۀآمد، او را به ادام
حرکت ۀبعد از خواندن ورد و ریختن عصاره در دهان زن، متوج

د خطاي دی. کردمیدقت کرد اشتباه ن. او شده بودۀخفیفی روي سین
نفسی که بازدم آن . کشیدزن به آرامی، خیلی کم محسوس نفس. نبود

نشان این که . خوشبختی بودۀاما همین، نشان. چند ساعت طول داشت
از آن روز به . ي کتاب حقیقت دارد و امیدي به رهایی هستهانوشته

چنینهمو . بعد، با شوروشوق بیشتري به ریاضت مشغول شده بود
هر صبح همین. واهد، پر بکشدخمیش تا هر جا که گذاشته بود افکار

که از خواندن ورد و خوراندن عصاره فارغ شده بود، به طرف سکوي 
یش را بسته بود تا هاچشمتاالر رفته، روي آن دراز کشیده و ۀگوش

اما بعد از بیدار شدن، دیگر دچار .بخوابد و کابوس هر روزه تکرار شود
صمیم گرفته بود اگر ملکه بیدار شد، با او ترس و نومیدي نبود؛ اول ت
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هایی که کشیده بود، به این طریق که به جاي زحمت. کندمعامله 
اما بعد، از این . مقداري جواهرات بخواهد و کلید راه را بگیرد و برود

جور به ود همینشمیه را چه بکنم؟ نلکم: تصمیم منصرف شده بود
.. .امان خدا ولش کنم و بروم، که

؛بهتري وا داشته بودۀن پرسشی بود که او را به طراحی نقشای
شکستن ه بعداز کمیهاي قدیهاي داستانۀ قهرمانچرا که نه؟ مثل هم

نند، کمیها باهاشان عروسی ها و پریزادهطلسم و آزاد کردن شاهزاده
ساله،سه هزارک زن دویداشتن. نمکمیمن هم با ملکه عروسی 

خودش نعمتی است که نصیب همه ،ی و قشنگیآن هم به این جوان
اش خنده،مزه کردن خیال زن دو سه هزار سالههبا مز. ودشمیکس ن

ویم نترس گمیوم و به مینو رمی. رمبمیاول ملکه را ن: گرفته بود
واهم برایت هوویی بیاورم که جدوآباء مادر مادر بزرگت هم خمی

. ش دختر بچه استاپیش
ي که دست الحظهدر دقیقاًمجسم کرده بود؛ مینو را ةو چهر

. ندکمیجان به جانش بکنم، باور ن: ملکه را گرفته و به خانه برده بود
اما همین که این همه طال . واهم کاله سرش بگذارمخمیند کمیخیال 

بیا، این : ویمگمی. ندکمیناخواه حرفم را قبول ه و جواهر را ببیند، خوا
هر چهارتایی با هم زندگی ،وخندانخوشبعد،. اشهم جهیزیه

کنم این را براي خریدي، چیزي به سفارشاما باید به مینو . نیمکمی
ا هیچ یها به او نگوید ملکه خانم،وهمسایهرا پیش دیبازار نفرستد؛
عنی یپاروس. نیمکمیاسمش را عوض اصالً. ومنج نزندحرفی از گنج

. مذاریگمیک اسم خوب برایش ی.چه
نشینی، این فکروخیال شدت بیشتري در پانزدهمین روز چلهو

که پانزده بند پیاله را از عصاره پر در آن روز، او بعد از این. گرفته بود
ي زن، تکان خورد و هالبدیده بود ،کرده و به دهان زن چکانده بود

درست مثل کسی سیب آدمش باال و پایین رفت و عصاره را فرو داد؛
. به وجد آمده بود. خواب باشد و آب دهانش را قورت بدهدکه در

نزدیک بود دست دراز بکند و ملکه را تکان بدهد و صدایش بزند؛ اما 
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!تا آخر چله خیلی مانده: خیلی زود جلوي خودش را گرفته بود
سعی کرده . وآمدهایش بیشتر احتیاط کرده بوداز آن روز در رفت

هر بار بعد از . را به هم نزندامش ملکه بود سروصدا ایجاد نکند و آر
ي هانفسنشسته و به ايگوشهاز خواب بیدار شده بود، درکهآن
قدر آرام دیده بود این زن جوان آن.شید، زل زده بودکمیه زن کمیآرا

او را با مینو مقایسه . شد که انگار همین حاال خوابیده استکمینفس 
مطمئن بود اگر هر دو را . ل قیاس نبودنداز لحاظ زیبایی قاب. کرده بود

اش در برابر طراوت ۀ جوانی و شادابیکدیگر بگذارند، مینو با همیکنار
چین و چروکی جلوه ۀ سیاه و پرمثل پیر زن صد سال،و تازگی ملکه

این مقایسه باعث شده بود تا تصمیم قطعی خودش را . خواهد کرد
هم برود پی دمیال طالقش ونوق کرد، اصاگر دیدم زیاد نق: بگیرد
هم تا ببرد براي دمیفکسنی آورده، ۀهر چقدر هم جهیزی. کارش
ود که بخواهم شمییب نصکیيمندزن به این قشنگی و ثروت. باباش

.راست راستی که عتیقه است. به خاطر او ازش چشم بپوشم
راي او داراي دو معنی بمیکلمات عتیقه و دو سه هزار ساله و قدی

یک طرف قدمت ، ازکردمیفکر هاواژهوقتی به این . وت شده بودمتفا
انگار گل . یددمیگی و از طرف دیگر، شادابی و زیبایی را و کهن

ةک دست گرفته و در دست دیگر، کوزیاي را درصورتی خوشبو و تازه
. ا داشته باشدرمیقدیةزدا ظروف مسی زنگیگلی زیر خاکی،
را اش، به سختی توانسته بود جلوي شاديامین روزو در سی

که عصاره را به دهان زن ریخته و او، آن را فرو بگیرد؛ زیرا بعد از این
ي بعد، حرکتی کرده، دستش را از روي پیشانی الحظهداده بود، 

و او دیده بود زمان . غلتی زده بودضعیفی کرده و نیمۀبرداشته بود؛ نال
که پس هر روز، به محض این.مانده استزیادي به بیدار شدن ملکه ن

ها و گنج شروع به قدم زدن کرده و به صندوقبیدار شده بود، در تاالر 
ر دست کشیده و فکر کرده ي تاالهاپردهها و حتی دیوار و و مجسمه
ترین راه به نظرش این بود که اصل عاقالنه. کار بکندها چبود با آن

شدن ملکه و ورت که بعد از بیداررد؛ به این صقضیه را مسکوت بگذا
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جا، در دخمه بگذارد و شب و روزش را بین عروسی با او، او را همین
اش بماند و براي و بچهبرود پیش زن هاشب. ملکه و مینو تقسیم کند

اش بنالد و صبح، نزد دوندگی روزانهگمراه کردن مینو از زیادي کار و
بود با بیدار شدن ملکه و طمئن م. اش برگرددزن دو سه هزار ساله

.فکري با او، راهی براي فروختن جواهرات هم پیدا خواهد کردهم
ک قصر یامروزي وۀک خانی؛در واقع صاحب دو خانه هستم،آنوقت

هاي ملکه ختپقدیمی آن هم با دو زندگی متنوع و خوردن دست
ک زنی.یندبمیحتی خوابش را هم نکسچیهنعمتی است که ،خانم

کدبانوهاي عهد باستان، هر وقت هم که با هر ۀقشنگ با سلیق
اما اگر ملکه صاحب .. .کی امایوم پیش آنرمیکدامشان حرفم شد، 

رایش بگذارم؟ پاروس، ماروس، داروس، بمیچه اس؟بچه شد، چه کنم
گواهی تولد از کجا گیر .. .چطور برایش شناسنامه بگیرم؟؟چه،کاروس
بیاورم؟ 

،تر شده بود؛ تا جایی که در خیال اوافکار وسیع و وسیعو این 
وانستند مانع بیرون رفتن تمیک از این دو، نید و هیچشمیبچه بزرگ 

اگر مثل سهراب تصمیم گرفت برود و پدرش را پیدا : او از دخمه بشوند
رفتار مسلما او از لحاظ قدوقواره وخصوصیات اخالقی و؟بکند، چه

به اقوام به پدر مادرش،اش؛رد؛ به داییبیمبیشتر به مادرش 
شاید مثل آنها هم دو سه متر قد به هم بزند . اش، نه به منقدیمی

اش هر طوري که مجبور باشم براي سیر کردن شکم بی صاحب مانده
.ک الشه گوسفند بخرم بیاورمیروز

را رسیده بود، حس کرده بود به و هربار که به این قسمت ازماج
اما مدتی بعد،. دشمیاز ازدواج با زن، پشیمان . رسیده استستببن

مگر مجبورم بگذارم .نیستهکعهد بوق:خودش را دلداري داده بود
شود؟ بصاحب بچه 

بعد از . ملکه بلند شده بودۀوپنجمین روز که گذشته بود، نالو سی
شروع به غلتی زده، ویکباره ، اودکه عصاره را به دهانش ریخته بواین

مثل بیماري که تب کرده ،گاهیاي ضعیف و گاهنالهبا . ناله کرده بود
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هاي بسیار ریزي به پیشانی زن افتاده که چین. باشد و هذیان بگوید
که فتگمید و چیزي ادمییش را حرکت خفیفی هالبگاهی .بود

غم و دردي کهنه را دیده بود ۀسایچنینهم.دشمیصدایش شنیده ن
... وید؟گمیچه : از خودش پرسیده بود. استوي اندام ملکه افتاده که ر

؟ا از چیزي ناراحت استیدچار بختک شده.. .چه دردي دارد؟
زن، گاهی آرام گرفته، درخواب سنگینی فرو رفته بود و گاه از سر 

و در این . درد ناله کرده، غلت زده و پوست صورتش را جمع کرده بود
زندگی تکراري هاي ملکه بود،ن که نگران تغییر حالتچناهممدت، او،

دید و بیدار میهر روز در خواب همان کابوس را . گذراندمیخودش را 
به ریناپذخستگی، هاشباش نقشه کشیده و که شده بود، براي آینده

اما چیزي که بیشتر از همه آزارش . اش ادامه داده بودنشینیچله
از خوردن آب و . غذاي چرب و گرم بودکیاد، هوس خوردندمی

هر چه زودتر کار به آخر برسد و کردمیعصاره خسته شده بود و آرزو 
و تا بتواند مدتی هم به شکمش برسداین قیدوبندها برداشته شود

ذراند و دوست گمیامشب خوشحال بود که دقایق آخر ریاضت را 
خرین سطر آ. داشت هر چه زودتر این لحظات را هم سپري کند

سربرداشت و رو به زن فوت . اوراد را به پایان رساندۀچهلمین صفح
فت تا آخرین رمیمهتاب دور شده بود و .نداختاروزنهنگاهی به . کرد

به سرعت کتاب را بست و زمین گذاشت و به طرف . پرتواش را بچیند
، جرعه به دهان ملکه ریختپیاله را پر کرد و آورد، جرعه. خمره دوید

در سکوت فرو جاهمهي الحظه. زن قطع شدۀبا ریختن عصاره، نال
در حالی که کنار تخت ایستاده بود، با اشتیاق چشم به بستر . رفت

. و به جلو خم شده بودرمیبداند، ککهآنبیاز شدت شوق، . دوخت
حتی . نه ناله کرد و نه غلت زد. زن، هیچ تکانی نخورد.ساعتی گذشت

چه بالیی سرش .. .چکارش کردم؟: کشید، نگران شددیگر نفس هم ن
آمد؟ 

!نکند مرده باشد:ترس بر دلش چنگ زد
عنی آن همه زحمتم ی:باره احساس درماندگی و بیچارگی کردیک
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.. .خودم را بیچاره کردم؟ي خودم،هادستعنی با ی...به باد رفت؟
کشتمش؟ 

چیزي به . دقت کرد تا بداند کجاي کار را اشتباه کرده است
توان هیچ .حس کرد مغزش از فعالیت ایستاده است. نرسیداشذهن

ي از حدقه هاچشمبا . اي، بی روح شده بودمثل مجسمه. حرکتی ندارد
ید که دمیید، خودش را دمیبیرون زده دیده به زن دوخت؛ اما او را ن

. مرگ بماند تا بپوسدۀقدر در این دخمست؛ و باید آناشدهان دسرگر
که در انجام کار دقت از این،از خودش. بغض در گلویش جمع شد

تصمیم گرفت سر . ماند چکار کند. بیشتري نکرده بود، بیزار شد
نم تا اقالًکمیمغز خودم را داغان : خودش را محکم به دیوار بکوبد

. زودتر راحت بشوم
که در آنها را دید . براي آنها تنگ شددلش.یاد مینو و بهرام افتاد

نگران چشم به او اي بسیار دور، در مکانی تیره و لرزان، ایستاده ونقطه
فت تا زانوهایش سست شود و به زمین رمی. آه کشید. دوخته بودند

که خورد و یبیفتد که ناگهان با شنیدن صداي شدید پاره شدن چیزي
شدید زن بود که بر اثر آن، تن از بستر کندهۀعطسصدا،.به خود آمد

اش گرفته ملکه، در حالی که دست جلوي بینی.و راست نشسته بود
ازیشهاچشم. رویش زل زدحرکت ماند و به روبهي بیالحظهبود، 

دستش را انداخت و گیج و گنگ به . زدمیحیرت و سرگردانی موج 
چشمش که به او افتاد، گره به ابرو انداخت و با صداي . اطراف نگاه کرد
من : ه شباهت زیادي به آهنگی محزون داشت، پرسیدبسیار ظریفی ک

تو کی هستی؟.. .؟کجا هستم
نفسی را که در سینه حبس . جا کردمرد ذوق زده، خودش را جابه

. من بهزادم: جواب داد. ک قدم پیش گذاشتی.کرده بود، رها کرد
.توةطلسم و نجات دهندةشکنند.اسمم بهزاد است

. رویش زل زدساکت ماند و به روبه. درا نشنیزن، انگار صداي او
لبخند . پا کردمرد پابه. هش دوباره دور و مبهم شدحالت نگا
شما .. .شما: یش را به هم مالیدهادست.اي به لب نشاندچاپلوسانه

خوبید؟ . چطورید، پاروس خانم
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سرپیش برد و نگران . خنده از صورتش پاك شد. جوابی نشنید
صداي مرا . ؟ با شما هستم، شازده خانمحالتان خوب است: پرسید

نوید؟ شمی
. تکانی خورد و به او خیره شد.ي زن درخشیدهاچشمبرقی در 
تو کی هستی؟.. .من کجا هستم؟: دوباره پرسید

ملکه به . بهزاد، همان پاسخ را تکرار کرد و خنده بر لب نشاند
. طلسم-انه: کنان گفتیید تکان داد و زمزمهأکندي چند بار سر به ت

!!طلسم
دست بلند کرد و از زیر انبوه موهاي سر، . ي مکث کردالحظه

سرش را به . اش نشستة درد در پیشانیگر. پشت گردنش را مالید
صداي تق تقی ضعیف . آرامی و با فشار به چپ و راست کشید

. پیکرم خواب رفته. خسته گشتم:گفت. شدي گردنش شنیدههامهره
؟اممگر چقدر خسبیده. دارددست و پایم درد

کدام طلسم؟ .. .طلسم؟: کالمش را عوض کردۀباره رشتکیو
خوشحال .خودش آمده استتازه بهدمتوجه شداوبهزا

.. .این دخمه.. .خواندن کتاب.. .همین دیگر: کنان جواب دادومنمن.شد
.خوراندن عصاره

:، نگاه کردکردمیاو اشارههرجا کهبرد و بهزن، ابرویش را باال
!هان. هان

.طلسم
یادش آمده باشد، ي ساکت ماند و بعد انگار تازه چیزي بهالحظه

.ر کار نبوده استدمیاما جوان، طلس: کنان گفتزمزمه
طلسم نیست؟پس چه؟ مگر این.یکه خورداز شنیدن این حرف،

ن، ز. به دوروبر خودش اشاره کرد،و با حرکت دست و گردش سر
که طوري. نی چشم به اطراف چرخاندآبه . یش را به هم فشردهالب

دهان که باز کرد، صدایش از فشار .شتگمیگویی دنبال چیزي
ي از اپارهامی، نمیچیزي که تو طلسم .. .نه: خیال، سنگین شده بود

. کراندریایی بیةقطر. اندست که بزرگان این سرزمین اندوختهدانشی ا
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با لحن . اخم کرد. ناراحت شد.دن این جواب را داشتانتظار شنی
چه جور طلسم نیست؟ پس این هر شب حمام رفتن : داري پرسیدنیش

اگر .. .خود بوده؟عصاره خوردن و این همه سختی، بیو ورد خواندن و
پس تو چطور بیدار شدي؟ ،خود بودهبی

حزن حالت نگاهش سرشار از . ملکه، دقایقی متعجب به او زل زد
قدر که مرد از و سرزنش بود؛ حزنی عمیق و سرزنشی بزرگوارانه؛ آن

ي مهربان و هاچشمآن همه سرگردانی و زیبایی مواج در آن یدند
که با از این.سرش را پایین انداخت. وپایش را گم کرددستنظیر،بی

صداي لطیف و آهنگین. آن لحن سبک حرف زده بود، پشیمان شد
ک از اینان که برشمردي،ینه هیچ: اددمیواب او را شنید که ج

است براي شایستگی انسان، براي حکمتی ،کیدر هر. طلسم نیست
براي رسیدن به خواسته و بیدار نمودن من که چنینهمگشتن و پاك 

. استمخمینوازي از خواب برگوشۀایست به زمزمبمی
، براي زدودنشوي تنوبدان که شست:ادامه دادنفسی تازه کرد و

دستهاست؛ و نوشیدن عصاره، براي رهیدن از بند خاك وپلیدي
کران الجوردي هاي بهاري و پرواز در دشت بیازیدن به سرزمینی

اگرهاي آن، هیچ نیست مگر آموختن وو اما،ها و خواندن وردآسمان
پاره گشتن به آهنگ آن، من نیز خواه ناخواه بودن با خویشتن؛ نه پاره

. شودمگمیشم چ
. وانست به راحتی این توضیحات را به خود بقبوالندتمیمرد ن
واهد خمیها زن با این گفتهکردمیو خیال کردمیحقارتاحساس 

!عجب: سربلند کرد و گفت. اش را نادیده بگیرد، کالفه شدزحمات
انی دمیانی براي بیدار کردن تو، چه زجري کشیدم؟ دمیاما ،!عجب
در حالی . ین چهل روز، هیچ نخوردم غیر از همین آب و عصارهتوي ا

این همه ماهی و . ک کباب درست و حسابی لک زده بودیکه دلم براي
حلوا و میوه و چیزهاي خوشمزه جلوي دستم بود نخوردم تا تو بیدار 

هاست؟ ویی؟ نخوردن هم جزء همین برنامهگمیاین را چه . بشوي
براي پیراستن تو به . آري:یید تکان داده تأملکه لبخند زنان، سر ب
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خور، اینک پس از اما غم م؛ها نیاز بوده استیک از این حکمتهر
اي که هر چه خواهی، بخوري و هر چه خواهی، تربیت تن، آسوده

. بنوشی مگر خوردن گوشت که سخت ناشگون است
به خاطر خصوصبهاز شنیدن این حرف، به شدت ناراحت شد؛ 

هاي حوض،که به خودش نوید داده بود بعد از چله، با صید ماهیاین
پس این عمر جاویدي که حضرات شما : گفت. دآورمیشکمی از عزا در 
جوري که آدم نه؟ اما این،عنی نخوردن و نخوابیدنیازش اسم بردند،
.ودرمیزودترتلنگش در 
به آن، تنااعبیاما زن، ؛آمیز بودنجیده و تمسخرراش اگر چه لحن

که آن. عنی داشتن معرفتیعمر جاویدان: رویی جواب دادبا خوش
. ادها نمیردیهرگز در،نکوست

. ودشمیها خسته تدریج از این پرسش و پاسخبهزاد حس کرد به
سعی. گوش و گردنش را خاراندۀبا سرانگشت زیر الل. جا شدجابه

. اش نرسیده استید هنوز به خواستهدمیاما ؛دب باشدؤکرد م
در هر . انمدمیچه، چه یا عمر جاوید، هرطلسم، علم: حوصله، گفتبی

قدرکه صورت به خاطر توچهل شب نخوابیدم؛ کلی زجر کشیدم؛ آن
. ماشدهنم ده کیلویی راحت الغر کمیفکر . آیمدرمیدیگر دارم از پا

.مارفتهپاك آب 
ش گرفت و دست جلوي دهان. وقوسی به خودش دادزن، کش
براي بیداري من، سخت پیگیر .انمدمی: بعدگفت. خمیازه کشید

اکنون بگو پاداش چه خواهی تا بی نیازت گردانم؟.سپاسگزارم.ايبوده
ال خوشح. همان حرفی بود که او منتظر شنیدنش بوددقیقاًاین 

:کنان جواب دادمنوسرش را پایین انداخت و من. ا کردپپابه. شد
انم این را هم دمیخانم، من سرگذشت شما را زادهراستش شاه

نم دو سه کمیعنی فکر یانم که شما متعلق به نسل ما نیستید؛دمی
نه هزار سالی هست که خوابیدید و حاال نه از دوران شما اثري هست و

م، کردمینشینی تو این مدت که چله. ماندهاز آن مردم کسی باقی
وانم تمیو به این نتیجه رسیدم که نشما فکر کردمةخیلی دربار
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کارواهید چخمیآخر اگر من بروم، .جور تنها بگذارمتان و برومهمین
ک زن جوان تنها و یبکنید؟ کجا بروید؟ با کی حرف بزنید؟ خالصه

هایی که کمین کس توي این دنیاي درندشت با این همه گرگبی
تصمیم گرفتم اگر اجازه این بود که . اند، کجا را دارد که برودکرده

هایم را بگیرم و هم بدهی با هم عروسی کنیم تا هم من پاداش سختی
.سامانی برسیدشما به سرو

ي الحظهچشم از او بردارد، کهآنبیحرفش که تمام شد، ملکه 
باره زیر خنده کی.مرور کرداشذهنهاي او را در ساکت ماند و گفته

درحالی که . در سکوت تاالر پیچیدریز و ظریفش ۀصداي قهقه. زد
جلوي ریسه رفتن کردمیدست روي شکمش گرفته بود و سعی 

اما ؛بیانی هستیشگفتا که چه جوان خوش: خودش را بگیرد، گفت
بخت ۀام که پس از هزاران سال برخیزم و به خانمن نخفتهگرامی،

انستی؟دمیتو، این .روم
جواب .رفتوا . اندریختهاگهان آب سردي رویشمرد خیال کرد ن

ملکه که پاسخ نشنید، . ساکت ماند و رنجیده به او نگاه کرد. زن را نداد
خون پاك ایرانیان در پیکرم .از سویی، من دخت تارانم: ادامه داد
ازم، باز شوي نتوانم یحتی اگر به قصد خویش نیز دست؛جاریست

شوي نگزیند؛یک گزیدن که نزد ما رسم چنین است که زن بیش از
.پیش دیده از جهان فرو بسته باشدچه آن شوي نیز هزاران سال اگر

تکلیف این همه سختی که ؟ودشمیپس تکلیف من چه !خب
کشیدم؟ 
اکنون پاداش :ي به فکر فرو رفت و بعد جواب دادالحظهزن، 

اما اگر ؛ز این گنجینه که اینجاستاپارهنکویی به تو نتوانم داد جز هر 
.کی از سردارانم خواهم نمودیاري دهی، تو رایمهماین ا در مر

چه از پیکرت پیداست اگر: اش را تصحیح کردو بالفاصله گفته
توش و توان نبرد و دالوري نداري و اگر نام سرداري بگیري، ریشخند 
دیگر سرداران بر تو باریدن خواهد گفت؛ پس جایگاهی در درگاهم به 

.نیاز گرديگیتی و هر چه در اوست، بیکه از تو خواهم داد
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باید چکار بکنم؟.. .چه مهمی؟
ة هزاران در این دخمه، چاهی است که در آن چاه، پیکر پوسید

افتن آن چاه و پاشیدن یمهم من و تو،.نهاد نهان استپاكایرانی 
پاك بر استخوان پوسیدگان است تا آنان نیز به ةرقیق شدةعصار

شان گیتی از ننگ بازماندگان گشتار یاريردند و بهجهان خاکی باز گ
گونه که در زمان تاران بوده پاك گردانیم و چنان کنیم سرزمین را آن

.است
ةپشت پردۀصحن،و استخوان پوسیدگانبا شنیدن کلمات چاه

ۀ بزرگ به خاطر آورد چاه و کوم. هفتم در نظر مرد مجسم شد
و حیوانات را هاانساني هامجمهججا مانده از اجساد و خاکستر به
اي بابا، : سرش را به چپ و راست تکان داد و سوت کشید.دیده است

ک یبراي بیدار کردن. ها را زنده بکندحاال کی باید استخوان پوسیده
براي زنده کردن آن همه حتماً. چهل روز وقت گذاشتیم،آدم خوابیده

. مرده، باید عمر نوح داشته باشم
حاال عصر، عصر،تازه: زن چیزي بگوید، ادامه دادکهاینز قبل او
ة چراغ موشی و جنگ جان، نه دوراي است خانمي هستههاجنگاتم و 

!با شمشیر
در سر و بازوان . نداريپمیچنین نیست که : ملکه دوباره خندید

این سرزمین نیرویی است بسیار فراتر از آنان ةشدک ازنیکان خاكیهر
. ديربکه نام 

که چه؟ .به فرض که حرف تو درست بود و آنها را هم زنده کردیم
.باز خواهیم گرداندراگویا فراموش نمودي، گفتم که روزگار تاران

به فرض که روزگار تاران را هم : مرد دست از سماجت بر نداشت
به قول تو بازگرداندیم؛ بعدش چه؟ اگر دوباره گشتاري حمله کرد و 

؟اشت چهنسلمان را برد
هاپلیديدوباره بهمجال. هرگز:اخم کرد، تندجواب دادملکه

. نخواهیم داد
کالفه شده . واند او را مجاب کندتمیمتوجه شد از هیچ راهی ن
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انم این دمیمن که ن: غرکنان گفتونگاهی به اطراف انداخت و غر.بود
دل اش را به ري به تو فروخته که این همه کینهگشتار چه هیزم ت

؟يارفتهگ
؛انیدمیتو که برزبان راندي سرگذشت مرا: زن، متعجب پرسید

؟مگرنه
وتا سعی کرد خودش را از تک.ستازدهربطی فهمید حرف بی

ک چیزهایی دستگیرم یاش؛هاما نه همانم؛دمیخب، البته . نیندازد
!شده

آگاه هاي وي آري، ندانی زیرا اگر از ستم:ملکه آهی کشید و گفت
شتی تا خون آن نیکان باز پس گمیي أگمان با من هم ربودي، بی

.ستانیم
. اما تو هم تعریف بکنی، بد نیست؛خبر نیستماگرچه بی. بگو،خب

اگر گوش شنودن داري باید .دراز استوسرگذشت من دور
بی تاب نخواهی . دوران کودکیماز .درنگ کنی تا از نخست آغاز نمایم

شد؟
. ودرمیجوري خستگی من هم در این. بگو. چه بهتر.نه.نه

سپار تا از نخستین روزهاي گوش به منآرام گیر و؛پس بنشین
. ام آغاز نمایمزندگی

.ي عریض تخت را مناسب دیدهاپله.مرد نگاهی به اطراف انداخت
ةو آمادکردمیجا و به زن نگاه کرد که خودش را جابهروي آن نشست

ي سکوت الحظههر دو جاگیر شدند، کهاینبعد از . دشیمگفتن
ک نقطه دوخت و به یملکه چشم به.سنگینی روي تاالر سایه انداخت

و با مدتی طول کشید تا آه بلندي از سینه بیرون داد. فکر فرو رفت
:آلودش لب به سخن باز کردصداي گرفته و خواب

ود که تا به هاده بنمیمام من با ریختن خون خویش، برایم پیا
چه پیش از آن، من نیز چون هر کودك .خبر بودمهنگام بلوغ از آن بی

.مودمنمیخبري سپري وزگارخردسالی خویش در شادي و بیدیگري ر
خاتون خجستهویژه نان ایرانی دربار و بهمادري نداشتم، زیرا زغم بی
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ارسایی را اختند که هیچ نسمیچنان مرا در دریاي مهر خود غرقه 
ما آن ا؛بهره بودخاتون اگرچه از سیماي خوش بی.مدمونمیحس ن

اش خیره نهاد بود که هرگز به زشتی چهرهاندازه مهربان، آگاه و خوش
هاي ها و زخمشت آن خراشتا آن هنگام که خود سرگذ،نگشته بودم

ک از یوي چنان کردار و گفتار نیکی داشت که هیچ.کهن بازگو نمود
درشتی و گستاخی بر وي به ۀاریان و حتی سلطان نیز اندیشدرب

ي در اذرهاز آموختن ادب و دانش و مهرورزي ،او. اددمیخویش راه ن
در میان رداخت که پمیگونه به تربیتم ذاشت؛ آنگمیحقم فرو ن

گان بودم و همین سروري من، شاه راهمساالن خویش، سرآمد هم
همه فرزندان و فرزندزادگان بی شمارش اشت تا از بین آن دمیبر آن 

ها و گاه از لشکرکشیدارد؛ چندان که هربمیمرا بیشتر بنوازد و گرا
واند و زمانی کوتاه خمیشت، مرا نزد خویش گمینبردهاي فراوانش باز 

هاي با تماشاي کردار سنجیده و گوش سپردن به شیرین سخنی
و من نیز که نه کردمیدر د و خستگی از تن بهشمیام شاد کودکانه
وخروش و کشتارهاي کشور داشتم و نه از خشماز حال رعیت وآگاهی

بازي و عصمت خاص سنم به دلبري و زبانپدر خبرم بود، با سادگی
اندك پا به دوران شت تا اندكگمیگونه عمر سپري این. رداختمپمی

ید و بر دو کبوتر سپید از درونم سرکش،بلوغ نهادم و قامت کشیدم
گی خاتون که با شیفت.و از وجود خویش در آینه بدیدم؛م خفتانهیس

ي چند خاموش چشم بر الحظهم بود، هرازگاهی نمادرانه شاهد بالید
مود و بلور نمید و سپس سینه پرآه شمیدر اندیشه وخت ودمیمن 

نیکو چون نازنینم، چه: شودگمیسخن شاند و لب بهنمیاشک در دیده 
اي تو؛ که اگر بود و کنارت می ایستاد، کس همتاي خودگشتهبیمام

. اددمیکدیگر تشخیص نیاین دو گل شاداب را از
شود، مرا در خویش گمیرکاند و آغوش تمیو حباب بغض در گلو 

از کید،چمیهاي زاللش که بر گونه اد و به نرمی اشکدمیجاي 
چو وي را مادر دهر همکهاینو کردمیزیبایی و رعنایی آرانوس نجوا 

وجودش به دست ستمگر باد خزان ۀنزاده بود و افسوس گل نوشکفت



81آفتابمعبدراز 

تنها سخنی بود که وي در آن، به ،این. غارت شده، پرپر گشته بود
سرزنشی که فقط در گوش . کردمیپوشیده، گشتار را سرزنش ايگونه

؛اي افزوناژها ویي رازگشایی اذرهد و بس؛ آن هم بیشمیمن ریخته 
ا درك اندوه گرانی که یاما من دور از درنگ و اندیشه برکردار پلید پدر 

چنان غره به زیبایی خویش بودم و مود، همنمیدایه سنگینی ۀبر سین
شستم و به سیماي خود نمیافتم، پیش آینه یهرگاه مجال می

نودم کهشمییدم و به گوش دمیسر ةرداختم و هرگاه به دیدپمی
درباریان و اطرافیان و بزرگان از دیدارم در شگفت شده، لب به تحسین 

که و درست در همین هنگام بود ،دمشمیغرق سرور ،اندگشوده
دیدار پدر منع را از رفتن مکرر به دربار وممیخاتون به نرخجسته

چون روزگار هم؛اما من که به راز این پندها و هشدارها آگه نبودم. کرد
ریشش دست وتافتم و به سرشمیبا بازگشت شاه به نزد وي کودکی

تا آن روز که .شیدم و هیچ از دلبري و شیرین سخنی پروایم نبودکمی
سانی که با دیدن آن، . ن سان از سپاه برددیدپدر مرا همراه خویش به 
ۀدر آن روز، من سوار بر اسب، شانه به شان. دفتر سرنوشتم ورق خورد

فتم و در برابر ما، دشت از بسیاري سواران سیاهی رمیشاه پیش 
سالطین، چنینهموسران، سربازان، درباریان و بزرگان ایرانی. زدمی

به هر .گروه به صف ایستاده بودندکشورها، گروهسروران و امیران دیگر
تند ریسگنمیداشتند و خیره به ما میدیم، سر برشمیگروه که نزدیک 

ذاشتند و من از دیدار این همه گمیاحترام و با چرخش شمشیر 
سپردگان و این اندازه بزرگی و شکوه سرشار از شور گشته بودم و سر
ۀ ها بود پدر، سلطان همگونه که ورد زبانیدم به راستی آندمی

براي پیمودن هاست و چنان اقتدار و وسعت قلمروي دارد که سرزمین
این اندیشه در حین با.ساله نیاز استسرزمین وي به عمر صد

روي بودم که ناگه در میان سرداران و شاهزادگان ایرانی، چشمم پیش
ي ستبر و انهیسبه جوانی افتاد بسیار نیک رخسار، رشید و دالور، با 

ارده به قالب آدمیان هن زیبا که گویی ماه چچناگردنی برافراشته؛ آن
او .ابرویش بندمک نگاه بس بود تا دل به کمند یهمان. آمده باشددر
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گردنکشی و سرافرازي، سرخ ۀنیز گویا آماج تیر نگاهم شد؛ زیرا با هم
ه از برابرش گذشتم، کمیفرو انداخت و تا هنگاروي گشت و سر

گونه که کس از سخنم آگاه نگردد، اندکی به آرامی، آن. چشم برنداشت
. پرسیدمنام آن دلیراند،رمیسرگرداندم و از خاتون که کنارم اسب 
کایک سران و یحضور دربار ناموي نیز با مهارتی تمام از میر

پیالر سر از پا نام با شنودن . ار رسیدیدلیران پرسید تا نوبت به
. انستمدمیزیرا اینک نام دلبر خویش ؛نشناختم

تاب نگهداري راز نداشتم، م،شدیسان که تمام گشت و به خلوت 
وي از ترس لب به دندان گزید . ختمدل به گوش خاتون ریةپس شکو

که دخت به کمتر از خویش دهند؛ رسم شاهان این نبود : و هشدار داد
نیک تو. ویژه اگر مام رفته باشد و دخت بی پشتیبان مانده باشدبه

تو ۀانی مرا توان گفتار با گشتار و واداشتن وي به پذیرش خواستدمی
. باره اندکی درنگ کنپس در این. نیست
،با خویش واگویه نمودم.آمدشنودن این گفتار آه از نهادم بربا

.گویا من قسمت دل نیستم
پس به کنجی خزیدم و زانوي اندوه در آغوش گرفتم و خاتون که 

انجام در سر. هرچه کوشید، بهره نداد.م پرداختابه دلداري،چنین دید
زآلودي نجوا اندیشه بر پیشانی نشانده بود، با صداي راةحینی که گر

باره دل کیگردانیدي و نام سردار پرسیدي،دم که سر برهمان: کرد
گونه رخ خواهد ا زود اینیانستم دیردمیمن سراسیمه در سینه تپید،

اما اینک که این پیش ؛د، مرا بیم دگر بودشمیداد و اگر جز این 
هر چه انم کدامین راه بر تو بنمایم که نیک باشد، زیرادمیآمده، ن

،ینم به کمین تو که به هر سو رويبمیگرم، سرنوشت تلخی را نمی
لب فرو بست و باز خیره به . اشک در دیدگان نشاندةپرد. گزند بینی

سخنش چنان برایم دشوار و گنگ بود که هیچ از آن . من ماند
دستگیرم نشد؛ اگر چه نیازي به درك آن نبود؛ چون در همین اندك

ۀعشق سردار در جانم ریشه دوانده بود که پنداري همگونه آنزمان
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خاتون جان، : پس پاسخ دادم.عمر به شوق دیدار وي به سر برده بودم
ام ا نسوختهاي دگر جوي تچاره. اندیشه و تدبیر گذشته استکار دل از

!از سوز عشق
جویی در آورد و نه به شادي و نه به ستیزهة پندار بهوي، سر از پرد

که با آهنگی بس دلگیر که گویی از زیر خروارها غم برون نگو نیر
انم این نیز راه خطایی بیش نیست؛ دمیاگر چه . باشد: د، گفتشمی

خود من نیز خواستار آنم که تو .اي دگر نمانده استاما گویا چاره
پس ترفندي آموزمت که ؛همنشین پاکان گردي، نه خوراك الشخوران

اري چند، خوش خواهی گذراند و پس از آن دیگر اگر کارگر افتد، روزگ
ترفند که اندکی شادي به ؟ کدام راه برگزینی،تو خود گو،اینک.هیچ

ا توان سرکوب دل در سینه داريیتاریکۀهمراه دارد و پس از آن آتی
واهی دیر زمانی در این شوریدگی بمانی؟ خمیکهاینا ی

، درد و بالیت به جاناي خاتون:بریدمگونه اینسخنش ۀرشت
جان ه دیده منت دارم که در ره عشق سروچه باشد بجانم؛ ترفند هر

.چیز دگر نخواهم،پس ترفند گو که جز آن؛پایداري استۀباختن نشان
هایی که پیش اندرزگویی و هشدار و بیان دشواريوي باز به 

گشت، پس ام آگاه گاه که از استواري ارادهخواهد آمد، پرداخت؛ اما آن
چند روزي که بگذشت، زمان انجام آن . ترفند بگفت و خوشنودم نمود

پدر بر تخت نشسته بود و پیرامونش را درباریان . به دربار شدم. رسید
به رسم هر بار، کنارش به کرسی نشستم و درنگ نمودم .بگرفته بودند

به ک از سران، یشاه در حین گفتار با هر. وگویش پایان بگیردتا گفت
سید، روي از رمیگاه نوبت پاسخ که فرا شت و آنگمیوي خیره 

و من ؛رخاندچمیا به اطراف بارگاه چشم یداند و به منگرمیگوینده 
پس از . مودمنمیگونه که خاتون آموخته بود، خویش اندوهگین نیز آن

پلنگک : که انجمن به پایان رسید، پدر به من پرداخت و پرسیدآن
ینم امروز بمی. نگار ما را چه شده که چنین پریشان استونقشخوش

.ردازي؟ پیش بیا ببینمپمیبه بازیگوشی با سروگوش ما ن
. کنان به سویش رفتماز جابرخاستم و کرشمه. اه خندیدو قاه ق
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وشوخی بودم که چنین استادانه ازشاديچه از درون سرشاراگر
دستش . دوه بیشتري افزودمانواما به سیما چین؛مودمنمیآراییچهره

: پر رازي پاسخ دادمبا آهنگ اندوهگین. کنارش نشستمبوسه زدم و
. مرا چیزي نیست. هیچ پدر

سرم . ام نهاددست زیر چانه.و باز سر فروافکندم و ماتم گرفتم
چرا اگر تو راچیزي نیست، پس: چشمم دوختبهبلند نمود و چشم

گشاده روي نیستی؟ 
. اش افزون کنمتا نگرانیگرفتم و درنگ نمودم چشم از نگاهش 

وقوس دادم، سخن آغاز اي ملوس به خویش کشسپس چون گربه
هاي هراسناك هر شب خواب. بیم دیوان بر دل استپدر، مرا : نمودم

در . اند تا مرا بربایندینم دیوان و جادوگران در کمینبمیینم و بمی
. ام در امان نیستمسراپرده
او ۀزمانی تنها قهقه. اش دربار را لرزانیداره شدت خندهبیکبه

یچید و خاموشی درباریان که شادان و مشتاق پمیبود که در هر سو 
پنداري ما باید این:آنگاه گفت. دیده بر من دوخته بودند

خاتون تو را سخت گوشمالی دهیم که این اندازه حکایت دیوان خجسته
وید گمیکه .تو در امانی.هراسان نشويو ددان بر تو نگوید تا چنین 

. نیستی؟ بی رخصت ما پرنده را دل پر زدن در قصر تو نیست
و چشم از من بگرفت و نیم نگاهی به خاتون که بر درگاه بارگاه 

اي از شوخی و سرزنش برق در نگاهش شعله.ایستاده بود انداخت
به زیر وپاي خویش جمع نمود و سرچندان که خاتون دست. زدمی

اما چه کنم با دل که هراسان است ؛جانانم پدردمی:پاسخ دادم. افکند
. و سر به فرمان عقل ننهد

افزایی؟ مینپاسداران درگاهم چرا به: و پس ازدرنگی کوتاه، افزودم
ک تن تا صد هزار سپاهی، هر اندازه یاز: خندید و پاسخ داد

ک از یهر. کنخویش انتخابنیک بنگر و. واهی برگزینخمی
. چون تندیسی بردر قصر بماندتافرمان دهیم،سردارانمان را که خواهی

اما ؛دلگیر شدم. پیالر من نبود. وي نبود. نگاهی به هر سو افکندم
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که از من. کارخواهم نمودخاتون رامامور این: گفتم. خویشتن نباختم
.شجاعت سرداران تو ناآگاهم

اي تدبیر پسندیده: گفت. انم کشیدبه قهقهه خندید و دست به می
. این کار را بکن. است

خاتون تا رسیدن به . پس ازلختی از بارگاه بیرون شدیم،گاهآن
به اندرون که شدیم، سر از گریبان . سراپرده، خاموش و در اندیشه ماند

.من از این مهر شاهانه در هراسم: برداشت و اندوهگین سخن آغاز نمود
ینم، تو از آن هیچ بمیو کم نزد وي شو که آنچه پند من گوش گیر 

.انیدمین
خویش بودم که گویی این گفتار ةاما من چندان شادمان از کرد

زمانی چند به درازا . پس وي را واداشتم تا به انجام امر برخیزد. نشنودم
پیالر و پنجاه تن دیگر پاسدار قصر .نکشید که ترفند به بار نشست

یدم دمیناختم زیرا به چشم خویش شمیر از پاي ناز شادي س. شدند
فتم و روزها خمیاد وي یبههاشب. ستازدهدلدار به درگاه ما خیمه 

به فرمان . تافتمشمیسیاحت در باغ به دیدارش گردش وۀبه بهان
افته بود تا در همه حال مرا بپاید یخاتون، سردار رخصت ورود به قصر

کهاینبه پایم آید و من نیز از مسافتی دور پااز ،و به هر سو که روم
ه گویی پا نه شتم کگمیگونه غرق سرور آن،یدم دنبالم روان استدمی

گاهی به تماشا و بوییدن و .ماگذاشتههاي ابر ببر چمن که بر پاره
سو اندم و گاه به این سو و آنممیآموز و پرندگان دستهاگلبوسیدن 

ۀرخانیدم و از گوشچمیاي اندك، سر ر به بهانهرامیدم و هر باخمی
قدرآنرفتار من است و ۀسان شیفتاییدم که چپمیچشم وي را 

تا . مودمنمیمست این پیروزي بودم که گذشت زمان هیچ حس نسر
این بار اندیشه از آن خویشتنم .ازیدمیبه ترفندي دیگر دستکهاین
جیغ کوتاهی کشیدم و .زانیدمپس به باغ که شدم، پاي خویش لغ. بود

سو و سردار شمشیر بسته بر میان از یکخاتون از.بر زمین غلتیدم
هراسان پیش دویدند آه و زاري سر دادم و از درد چون مار سوي دگر،

.اري خواستیبه خود پیچیدم خاتون درمانده گشت و پیالر رخصت
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چیزي پیدا نبود .زانو زد و به وارسی مچ پایم پرداخت.اش دادمرخصت
به ناچار .المنمیشود بیهوده از چه تر از آن که در شگفت و وي ساده

از این همه . مرا به بازوان خویش استوار نمود و رو به سراپرده ره پیمود
نیرو در شگفت مانده بودم که چه آسان مرا چون پري از زمین برداشته 

اش در مشامم بوي خوش تن.مودنمیبود و اینک بر خود هموار 
. دخورمیام اش به رخسارهعطرآگیننشسته بود و هر از گاه نفس

مرا .مسافت باغ تا خوابگاه را در سرمستی بی همتایی گذرانیدم
. ستر خواباند و در پی آوردن حکیم، بیرون شدبروي 

جویز نمود و رفت و من از تمیحکیم آمد و نگاهی انداخت و مره
. نگ براي آن روز بس بودرنی.ندیدمخمیی دل به این همه سادگته

درنگ نمودم تا روز دگر که از بستر برخاستم و سردار را به اندرون 
اري یجوان، دلیر مردي نیک هستی تو که چنان:خواندم و گفتم

گاه بهاز این پس در اندرون باشی تا هراینک خواستار آنم که. نمودي
.ات نیاز بود، زود بر پا خیزياريی

اش از آتش شوق درون گر چهره. برق شادي را در دیدگانش دیدم
مت بست و از آن سو، خاتون دسر تعظیم فرو آورد و کمر به خ. گرفت

نیک آگاه بود؛ چه، از هنگام بر ،روراندمپمینیز پنداري از آنچه در سر 
دیدگاه ۀر حلقدمیزمین غلتاندن خود تا زمانی که سردار را به تما

اندم، لب به شکوه نگشود و میدان داد تا هر چه خواهم، آن خویش نش
از پگاه تا شامگاه را در . ذشتگمیگونه روزگار به سرور و به این.کنم

ذراندم و پیالر نیز گمیباغ و پیرامون قصر و حتی گاه گاهی در صحرا 
امنش را بر سرم ۀدم، سایشمیبه هر سو ،بري وسیعاپارهچون 

واستم از کباب خمیهر چه .اندممیی از حالم غافل نسترد و دمگمی
تالذیذهاي تا دیگر شکارها و خوراكبره کبک و قرقاول و آهو

کردمیگوار، در اندك زمانی مهیا وشخمیةي گوناگون و کوزهاوهیم
اد آن یو چندان در شادیم کوشا بود که هرگزا.هادنمیبرابرم در و 

بختی، ناگه با جسارت وي افزون و این نیکدوران از سر برون نکنم
یمودم و پمیگشت که روزي به باغ اندر شده بودم و پیشاپیش ره 
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ي نشسته اگوشه،سردار دنبالم روان بود و خاتون پا از همراهی کشیده
این به فال نیک ،اما من؛بود تا که من نیز خسته گشته، باز گردم

دم، چندان که نشانی شمیو دور دمشمیچنان دور بگرفته بودم و هم
ي سرخ، هاگلآراسته به ،اي رسیدمگاه که کنار بوتهآن. از وي نماند

باره کیبه،زیر چتر خنک بید مجنون، پیالر که تاب از کف داده بود
زمین بوسید و دست زد . شتاب گرفت و پیش دوید و بر خاکم افتاد

گانه در جهان،یپریان؛ اياي شاه:دامنم بگرفت و زاریدن آغاز نمود
بیش از این تاب خاموشی ندارم که . مرا دیگر اختیار خویش نیست

عشق تو چنان مرا به آتش کشیده است که .کپارچه شرر استیسینه
اندك زمانی دیگر، مشتی خاکستر بیش از من نخواهد اگر چاره نکنی،

.قم بپذیرا عشیا گردنم زنی.شمشیرۀاین تو و این قبض. ماند
ام و لختی چنین بنمودم که به راستی چشم حیرت به وي بدوخته

اي شاه خوبان، از آن :یخت کهرمیچه در دل داشت بیرون یکریز هراو
دل به خاك پایت دادم و شبان و دم که نگاهی گذرا بر من نمودي،

ام،تم و اینک نیز که سگ درگاهت گشتهبسوختروزان به آتش عشق
دل افزون شود و بیش از این توان ۀدم شعلخوراك ندارم و هرخواب و

آن کنم؛ ي تو نهم و هر چه فرمایی،أپس گردن به ر. کتمانم نیست
زیبایی و ۀگانیخویش بکشم و خواه آن،خواه به خاطر این گستاخی

ۀاي دگر به دردم اندیشد و مرا بیش از این بر آهن گداخترعنایی چاره
تو خود گو چه کنم؟ . حیرانی ننشاند

سخنش که به پایان رسید، خندیدم و خم گشتم، زیر بازویش 
زیرا ؛جسارت تو سزاوار تحسین است: بگرفتم تا برخیزد و سپس گفتم

چون اگر باد این خبر به ،ابراز عشق به من نیستةهیچ سرداري را زهر
اسب گوش شاه رساند، وي اگر در گرما گرم ستیز نیز باشد، سر

اما شادباش که مرا به ؛و به قصد سرکوب این گستاخی بر آیدداندگربر
ا یچشمی است و هرگز از این چه گذشتۀدلیري و جوانی تو گوش

. دارمبمیآنچه پیش آید، سخنی بر زبان نرانم و تو را پیش از این گرا
از آن روز وي دور از . و این چنین دوستی پنهانی ما آغاز گشت
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زندگی و نوید ۀدر گوشم نغم.ام راه آمده به شانهة دیگران شاندید
بی پروا از سیاهی و پلیدي که در ،دلی کودکانهو با سادهآینده سر داد

کمین ما بود، از پیوند زناشویی و دوران خوش عاشقانه زیستن و 
نمان پرورده خواهند شد، دم زد و برایم هزار افرزندانی که در دام

خاتون نیز که . ک از دیگري زیباتریهر،دریچه به باغ خیال گشود
کیدورادور نگران ما بود، از دیدار دو مرغ عشق خوشبخت که سر به

ازگاه که مهر وي سر ریز شت و هرگمینهاده بودند خرسند شانه
وشید چنان رفتار نماید که کمیشاند و نمیبلور اشک در دیده ،دشمی

زیرا ؛گونه به مراد ما نماندن ایناما زما. به حباب خلوت ما آسیب نرسد
وي ،درست در همین دوران بد که به راز هشدارهاي خاتون آگه گشتم

ان رانده ببارها مرا از رفتن به پیشگاه شاه باز داشته بود و سخنانی بر ز
گاه که عشق آمد و با شت تا آنگمیبود که چیزي از آن دستگیرم ن

گویا از برکت همین ارمغان . وردخویش بینایی و نابینایی به همراه آ
اي دگر به سر ة من اندیشهآسمان بود که ناگه دریافتم پدر را دربار

این را نه با عقل که با . اندممیاست و مهرش هیچ به مهر پدر فرزندي ن
زیرا هر بار که به . ها و کردارش خواندمنگاهةشیونیروي غریزه و از

ن گذشته در پیرامونش پرسه دم و چوشمیوي ةا سراپردیدربار
ست که به ااي گرد که گویی درندهنمیگونه مرا یدم آندمیم، زدمی

واند و بر زانوان خمیاگر مرا پیش یاخویش چشم دوخته؛ۀطعم
امنهشید و حریصانه سر و سیکمیشاند، چنان بر پیکرم دست نمی
یل ریش و سبۀوسید که از بوي گند دهان و زبري خارگونبمی

مودم نمیو من که تا پیش از این هرگز باور ن. دمشمیسپیدش بیزار 
با . به هوس در برگیردرا ساله، دخترك نوبالغ خویش يپدري صدواند

؛درك این پندار پلید، هراسان شدم و کوشیدم پا از درگاه وي بکشم
مود و اگر چند روزي از حالم نمیاما اینک شاه، خود هوس دیدار 

واند و خمیاند، کس سراغم می فرستاد و مرا نزد خویش ممیخبر بی
و ازتیرگی بختم هر چه . سرپیچی از فرمان او نیز دور از تدبیر بود

شت؛ چندان که روز گمیآتش درون وي تیزتر مودم،نمیکمتر خود 
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اندك با رفتار خاتون که دیده بود شاه اندك. نبود مرا پیش نخواند
کار در این دیده بود که ةند، چارکمیافشا اش راز درون نابخردانه

زشت این هوس در ۀبردباري پیشه کنم و با سردي رفتار و گفتارم ریش
اند؛ به ممیهوسباز پیر بخشکانم و خود نیز دمی از من غافل نۀسین

هادم، نمیدم، هر جا که پا شمیویژه اگر به دربار و اندرون گشتار وارد 
پیالر . مودنمینگاه نگرانش پاسداریم آمد و بادوش به دوشم می

ةایست مسافتی مانده به سراپردبمیوي . ت همراهی ما را نداشتصرخ
این فرمان شاه بود و خاتون نیز از این . اندممیسلطان، از پیشروي 
واست پدر در زیبایی این دالور خیره شود و خمیجهت خشنود؛ زیرا ن

دگر بیم آن بود که سردار از از سوي .ذشت بویی ببردگمیاز آنچه 
. کردار زشت گشتار به خشم آید و خود به کشتن دهد

سان گذشت تا آن روز که پدر، باز کس فرستاد و مرا چندي بدین
از پیش خیمه را خلوت . ناچار به پیشگاهش رفتیمه ب. نزد خود خواند

و خود وي با آن قامت کمانی . اش نبوددر سراپردهکسچیه. نموده بود
اي از پوست پلنگ، درو ریش تنک بسیار بلند، بر تشکچهپشت خمیده

پرده را که . ه بودهاي زرنگار زدانتهاي خیمه لمیده، پشت به مخده
افتن وي با خویش پشتم یباره از تنهاکیپس زدیم و وارد که شدیم،

این پندار . هراسی به دلم افتاد که هرگز چون آن نچشیده بودم. لرزید
سره کردن کار بسته است و اراده بر کیسرم آمد که پدر کمر بهبه 

. آن دارد که امروز مرا از آن خویش گرداند
کردم بگریزم، سر که فکر. با این اندیشه، زانوانم لرزیدن آغاز نمود

چرخاندم، به دیدار خاتون که پشت سرم قد برافراشته بود، اندکی آرام 
چشم و ابرو مرا به آرامش ةبا اشاروي لب به دندان گزید و. گرفتم

بیم را درۀآشکارا سای. او نیز پریده بودةرنگ از رخسار. دعوت نمود
او پس از . دیده از وي گرفتم و به پدر نگریستم. یدمدمینگاهش 

سوي آب چکانش به کندي سر برداشت و با چشمان کمدرنگی بسیار، 
اش، شرري از بستهسرخ پیهة زرد و در آن دید. اندکی خیره به من ماند

قاچ دست برداشت و با سرانگشتان الغر قاچ. نیرنگ و هوس بود
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سپس با اشاره انگشت، . ریش بلندش را خاراندن گرفتاش، بستهپینه
پا به پا. خاتون هراسان گشت. خاتون را به بیرون شدن فرمان داد

،و غریدنمود و دهان گشود تا سخنی بگوید که شاه ابرو در هم کشید 
!دور شو

به ناچار تعظیم نمود و .درمانده نگاهی به من انداخت،دایه
دندان به خنده گشود و با اشارةگاه پدر دهان بیآن. پس برون شدپس

.لرزان پیش رفتم و کنارش زانو زدم. همان انگشت مرا به پیش خواند
وي اندکی دست بر زانویم نهاد و خاموش خیره به من ماند و سپس

باره کیبه. خویش جاي دادآغوشناگه چون عقابی پر گشود و مرا در
به شکوه و جالل وي، هر چه توان در بدن اعتنابیهراسان شدم و 

از خیمه اش رهانیدم و دهداشتم به کار انداختم و خویش از چنگال درن
که همین. ن پشت پرده به انتظارم بودریزاخاتون، اشک. بیرون پریدم

برخود ش رها نمودم و از آنچه دیده بودمخویش در آغوشدم،وي بدی
.گردیمبردایه نوازشم نمود و همراهم گشت تا به نزد پیالر . لرزیدم

اندك شرد، اندكفکه مرا در بازوان خویش میچنانهمدر بین راه 
.سخنانی که تا آن هنگام از زبان وي نشنوده بودم. آغاز به سخن نمود

من، به تو هشدار داده بودم که بسیار پیرامون گشتار دخترك :گفت
از پروردةگونه شاهان را رسم بر این است که حتی زیرا این؛نگردي
نگال نوشکفته به چرند و مرا بیم آن بود که این غنچۀدر نگذخویش

چه نیکو تدبیر . پیر دچار آید و پرپر گرددریختۀپروبالآن کرکس
مراقب باش دگرباره به چنگالش !زنهار.تینمودي و از نزد وي گریخ

بیهوده دل به درباریان خوش مکن و . خوتر گرددبار درندهنیفتی که این
د و ا بودن دیگران نکنیاز خلوتخویش بر وي ننما که این بار پروا

، باشنددر درگاهشنیز سران و امیران حتی اگر بر تخت باشد و همۀ
کس یورش آرد و اندیشۀتاري بر توچه به هوس افتد، چون کفچنان
آغوش منی، تا چه پیش امناهاینک نلرز و آرام گیر که در پن. نکند
. آید

هرگز هیچ سخن زشتی نه به ،خاتون تا آن دمبا اینکه خجسته
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شاه و نه به دیگران بر زبان نرانده بود؛ اما گفتارش چنان برایم آشنا، 
گیتی نهاده هنگام که پا به عرصۀز همانژرف و برازنده بود که گویی ا

بر این اراده پس .گان را در گوش خویش شنوده بودماین واژ،بودم
پدر، اندر نشوم و اگر وي نیز مرا خواستار شدم که هرگز به سراپردة
نه توان . ه بودددایه درمانده ش.چه بادا بادهر.گشت، سر به فرمان ننهم

همه .رو گردمر دگر با گشتار روبهباکهاینام داشت و نه دل رد اندیشه
که وي را بدیدم، غم همین.هایم به دیدار پیالر رنگ باختبیم و هراس

آن . به قصر بازگشتم.خویش بنهادم و سرشار از شادابی و شور گردیدم
سو سو به آنتا پگاه از این.خواب به چشمان خاتون راه نیافتشب،

گر شاه کس فرستد و پیشگاه نرویم، ران بود اگر روز دنگروان گشته،
واندم و دلداري خمیچه من وي را به آسودگیچه پیش آید، و هر

ه کتا این.او آرام نداشتخوش آید،چه پیش آیدادم که هردمی
اما اس خاتون در من نیز اثر کرد؛اندك بیم و هره دمید و اندكدسپی

آگاه . ار گشتیماکه آفتاب بر فراز کوه نشیند، بخت با پیش از آن
ند واداشتهسر به شورش بر،دورترین شهر ایران،ناآزشدیم مردم

شهرهاي همسایه با دنااند و در تالشامیران و سرداران آن دیار بکشته
داستان کنند و سلطنت از گشتار بستانند و شاه نیز با خویش هم

ر آن دیاشورشیان به سرکوبی ، ن این گزارش، هوس بنهادهدشنو
.برخاسته است
در چندان دیر نپایید وآوري سپاه و راهی شدن به  آزانکار گرد

نفسی به ،پس با رفتن وي. این زمان، پدر از حال ما غافل ماند
من و خاتون کهایناما با ؛آسودگی کشیدیم و دم غنیمت شمردیم

ه از آینده بر دل کمیوشیدیم پیالر از آنچه گذشته و بیکمیسخت 
بود؛ زیرا هنوز چند افتهیآگاه نگردد، وي گویی به درون ما راه،است

به کنجی نشاند و به پرسش ن سپاه نگذشته بود که مرادشروزي از دور
گانم کور باد و هرگز نازنین خویش افسرده ودید:و گفتگرفت

سرورم را چه پیش آمده که چنین پریشان حال . اندوهگین نبینم
شادابی پیشین ندارید؟ اگر پروایی در دل است، چرا آن شادي و ؟است
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. چه بهتر نزد من بیان فرمایید تا چاره کنم
نخست، اندوه خود حاشا نمودم و سپس از دادن پاسخ سر باز زدم 

باره همان پرسش از سخن دیگر آغاز نمودم؛ اما وي دگرباره و دگرو 
از آن ن راز دلم چندان پافشاري نمود که بیش دسر گرفت و در شنو

از دیده فشاندم و به زاري شده، مرا تاب خاموشی نماند و ناگزیر اشک
توان ،آنچه بیم است مرا که نهز اي آرام جانم، آخر چه گویم ا:گفتم

ندارم که برايپمیچنین .اش دارمیاراي نگاهداريگفتنش هست و نه
!.هیچ راهی ندارم جز هالك خویشتن،اهرهایی از این گرداب سی

. سخت بر آشفت و نگران، جویاي چگونگی آن گشت،ز این گفتارا
باره ویرانش نگردانم، فاش نمودم که شاه را کیکهايگونهنرم، به نرم

ا ییا تسلیم شدن به ويراه بیش ندارمودست و انهسیهوس من در 
مرا از مرگ خویش پروا نیست چنینهمنشاندن دشنه در قلب خود؛ و 

به جوانی وي هیچ ،این دارم اگر پدر از راز ما آگاه گرددو تنها بیم 
دم از ،سپس. رد و چنان آزارش دهد که زیر شکنجه بمیردورحم نیا

م اسردار به دلداري. هاي گریستن آغاز نمودمگفتن بستم و هاي
ان چنین است که ریزخواران و خونآري، رسم خون: برخاست و گفت

. نگذرندیز درتن خویش نحتی از دریدن پارة
سیماي سیاهی اندوه بر. پندار شدبهو اندکی درنگ نمود و

ه اندیشم کچنین می: گاه سر برداشت و گفتآن. شادابش سایه افکند
دي و به جاي شمیاندوه ندرگمی واگر من نبودم، تو هرگز دچار سر

ایران خواهی گشت و با ودي که ملکۀبمیشنود زاریدن، اکنون خ
بودي که پیش از رمیرعنایی که داري چنان دل از شاه زیبایی و 

. اددمیامور به تو مرگ، خود زمام همۀ
شوخی رها کنم با سرنوشت خویش که در آن حال نیزچه 

اه باشی تر از من به کار دربار آگتو که باید نیک:رسیدمپباز . مودمنمین
اند مرگ شاهچاپلوسان دربار درکمین خائنان ودشمنان وو بدانی همۀ

اگر چنین نمودند و تاج. و تخت شاهی بستاننداره بشورندیکبتا به
وتخت سلطنت به من نرسید، چه؟ 

تنه تا آخرین دم یکهم ونمیشمشیر جان خویش بر قبضۀ: فتگ
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.زمپردامیبه مبارزه
یسکچه اهگآن؟چهر تو را کشتند و مرا دوره نمودنداگ: رسیدمپ

؟اورم خواهد شدی
اشت و با دد و سپس، سر از گریبان پندار برشاندکی در اندیشه 
همین که شکست را نزدیک :اددزان پاسخم رآهنگی اندوهگین و ل

تو را بر تركدانم وگراچار تن به خواري دهم؛ سر اسب برنهدیدم، ب
.رویمبه دیاري دور دست تاشانم ن

به بازویش آویختم و پلک برهم . ندیدمخته دل دم و ازشخرسند 
هانم که بدپندار نقش زنم و بر دیده زنده گرةهادم تا این گفتار به پردن

سان روزگار پس بدین. فتگمیتنها آرزویم همین بود که وي یراست
شادي بودن با . روزگاري که سرشار از شادي و حزن بود. ذراندیمگمی

سر آمد و پدر، سالیتا نیم. گاهی بر ناپایداري آنآرام جان، و اندوه آ
دشمن، جاسوسان اما گویا در گرما گرم ستیز با. پیروز از نبرد بازگشت

که بر از عشق من و پیالر آگاهانیده بودند؛ زیرا پیش از اینادربار وي ر
فرمان داد سردار را دست بسته به . تخت نشیند و خستگی از تن بگیرد

خاتون را من و. ورش آوردند و چنین کردندیبه ناگه. پیشگاهش برند
بارگاه را براي بر .رنگ باخته و لرزان به درگاه شدیم. نیز خواسته بود

آلود بر تخت و خاكپدر، خسته. پایی جشن مرگ، آماده نموده بودند
ش ارفتهگر ریش و ابروهاي دراز و مژگان قیغبار راه ب. لمیده بود

راست داشت که خون بر آن ی عمیق بر گونۀخراش. نشسته بود
. و نگاهمان ننمودسر به سویمان نکرد،مادبا ورو. خشکیده بود

در آنجا . میدان دوخته بودقهرآمیز و غضبناك چشم به میانۀچنانهم
آلود، بر خاك هم کوفته و خونري زنجیر، با پیکري درپیالر زیر خروا

در . که توان هیچ حرکتی نداشتچندان وي را زده بودند. افتاده بود
،همین زمان اندك چنانش کرده بودند که جز از راه دیدگان بیمارش

جامه و موهایش آشفته و،پارهپیکرش پاره. شناختن وي ممکن نبود
بغض . آلود، هیچ ازآن رعنایی و شادابی بر جاي نمانده بودخاك و خون

.یاد زدن باز دارمبه سختی توانستم خویش از فر. م نشستانهیسدر 
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کنجی بر پا در پس مهر سکوت بر لب نهادم و با چشمانی خونبار 
.ایستادم
آمد پایان گرفت و وسران به جاي خود ماندند و رفتگاه کهآن

: شاه با غرشی سیاه چنین آغاز نمود،خاموشی بر تاالر سایه انداخت
سزاي سگانی که به شبان خویش خیانت کنند جز مرگی خونبار 

ا چند میش سیرکند، سگ دزد یکیزیرا گرگ گرسنه را اگر؛نیست
. اي بسیار، مگر با رمهسیري نپذیرد

.سپس با خشم فراوان تف بر وي انداخت و چشم به او دوخت
.افروختنددند وآتشی مهیب براي بسیار گرد آورگاه فرمان داد هیمهآن

کشان به ر را کشانپیال،دژخیمان.شیدکمیآتشی که زبانه به آسمان 
وي او را به درون آن اندازند،کهآن؛ پیش از اما. سوي آتش بردند

و آنان بیرون کشیدۀک تکان خود از حلقیبه،ناگه به نیرویی شگفتبه
مرا که دید لرزان و رنگ . قامت راست نمود و نگاهی به اطراف انداخت

یی که هرگز به پریده، آماده گریستنم، رو به گشتار نمود و با صدا
خوار، نخست اي پادشاه خون: رسایی آن نشنوده بودم، چون شیر غرید

سگ دزد صد شرف دارد بر آن کس که حتی از فرزند خویش کهاین
و تا چند نیز درنگذرد و بعد به تو گویم که دل به چه خوش داري 

کاري پیشه کنی که اگر همه ملک جهان در اختیار بگیري چنین ستم
ۀاگر بر همن باشد وآات برک وجب خاك نماند که سیطرهیو اگر

زیرا ،آدمیان گیتی فرمان رانی، بدان و آگاه باش که از درون لرزانی
تو نیز اي نگران تو نیست وپد و هیچ دیدهتمیاي تو نرهیچ دلی ب

من اینک به پاي خویشتن بر . ها فرمان رانیهرگز نتوانی با زور بر دل
انم و تو دمیتر از فرمانبرداري تو ون سوختن را نیکچ؛ومرمیآتش 

.خواهی سوخت،ايي بر چنین آتشی که خود برافروختهنیز روز
هنوز . ها گم شدمردانه پا پیش گذاشت و درون شعلهگاه مرد و آن

از کس دیگرينه من کهگوییگونه کهآن،گونهوابناباور، با حیرتی خ
دوخته سرخ آتش هاي، چشم به شعلهگریستنمیگاه من دیدۀدریچ

خاتون را نیز بگیرند و گیسویش به دم بودم که شاه نهیب زد خجسته
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اسب سرکش بندند و در صحرا رهایش کنند؛ چندان که تن به جا ماند 
م ودتکان خور،با شنیدن این فرمان. و اسب با سر جدا گشته باز آید

داري دم، خویشتنرا که در چنگال مرگ دیدایه . به خویش آمدم
نه !پدرنه! پدرنه: توان فریاد کشیدمۀباره با همکینتوانستم؛ پس به

گاه که چشم گشودم، خویش آن.و مدهوش بر زمین غلتیدم!پدر
، و نه از آن بودنه نشانی از شاه و دربار و درباریان. افتاده در بستر دیدم

رفته بود؛ وهمناك فرقصر در سکوتی و.ش و خشم و خروشهمه آت
وآمدهاي کنیزکی ریز اندام و خش رفتچندان که حتی صداي خش

سوي در آن. زدمییمارم برخاسته بود، آن را برهم نروي که به تسیاه
آرام به م فت تا آرارمیپنجره، در دورترین نقطه سرزمین، خورشید 

نرم نقاب گویی جنگجویی بود خسته و زخمین که نرم. خاك فرو شود
هاي پاره،شید و فوران خونش به آسمان پاشیدهکمیبر رخ گور

درخت ۀروي بلندترین  شاخ. کوچک و بزرگ ابر را گلگون کرده بود
چناري که نزدیک دریچه قد کشیده بود، کالغی بال سیاه و سینه 

به سختی د وخورمیخاکستري با پس و پیش شدن شاخه تاب 
.اشتدمیخویش نگه 

که بر دیوار کنار بسترم بود، سنگیۀتم و به آینیده از بیرون گرفد
ن سیماي رنگ پریده، آن چشمان آ. خویشتن را نشناختم. نگریستم

لب، آن گیسوي ۀي نشسته، آن تبخال گوشدکبوۀدر حلقرفته وگود
باره در انبوه موها روییده بود وآن کیآشفته و چند تار سپیدي که

من که پیش از این بسیار . ن من نبودآیک از هیچ،هدپژمرحالت نزار و
چه بر سرم آمده بود؟سرشار از طراوت و جوانی بودم، ،شاداب و زیبا

آمده بر جایم ،باره پیر زالی خمیده پشت صد سالهکیچه شده بود که
نشسته بود؟

ایی با صد. اد آوردن آنچه گذشته بود برخود لرزیدمیناگهان با به
نشانی است، کنیزك را پیش خواندم وخمیرکه گویی از اعماق چاه ب

سوخت و خاکسترش : چید و نجواکنان پاسخ دادلب بر. پیالر پرسیدم
. به باد دادند

خاتونم را چه کردند؟ .خاتون: فریاد زدم. آتش گرفتم
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اما ؛بسیار نمودند؛ چندان که وي را رمقی نماندهۀشکنج: گفت
. یدشاه به خاطر شما از ریختن خونش چشم پوش

وي را دیدم .سراسیمه از جا جستم و رو به خوابگاه خاتون شتافتم
لکه و تنی سیاه از اي لکهبا لبانی باد کرده، چهره،هم کوبیدهسخت در

چندانش زده بودند که چون مشتی پوست . ضربات تازیانه و ترکه و لگد
پیش. مودنمیاله نمیبه آرا. ود جمع شده بودخاستخوان و مو درو

و هم جدا کردي آماسیده را ازهاپلک. کشیدمشآغوش در دویدم و 
پوست . کوشید خنده بر لب نشاند، که نشد. چشم به من دوخت

خاتون جان، درد و بالیت به جانم، مام : به زاري شدم. سیمایش لرزید
!دست شاه ویارانش بریده باد.من، چه به روزگارت آوردند

هاي ش نهادم و هايانهیسسر بر . گفتن نتوانستم،و بیش از این
ام بوسید و پیشانیدست لرزان و ناتوانش را بر گیسویم کشید. گریستم

. انستمدمیاینان ۀدخترکم، آرام گیر که من از پیش هم: و نجوا نمود
سر . انستم شاه چشم دیدن رقیب ندارد و وي به کشتن دهددمی

که دل آن نیز چه کنم؛یدمدمیخویش نیز بر دم اسب آویخته 
. گشته ببینمخونین آن کفتار پیر حریص، پرپرةنداشتم تو را بر پوز

و اگر بیمی هست مرا، نه بیم ،یش از عمر من نماندهبمیاینک گویا د
کس و که پس از من، بیمرگ که درد و رنج و هراس از تنهایی توست

اي کاش چاره،غمخوار مانی و اسیر در چنگال این فوج الشخوربی 
. ات نگذارنددیار نمایی که اگر بمانی، آسودهکنی و ترك
درنگبی. سرم دویدۀکاسةاي چون آذرخش بر ابرهاي تیراندیشه
رگ سردار و دیدن راستی که پس ازمبه!جان، خاتونآري: پاسخ دادم

پا بر پس پشت. کار آیدهگونه زندگی مرا به چچنین، ایناینتو 
،دست برمتو را با خویش به سرزمینی دورزنم وآسایی آسودگی و تن

ریزي شاه، این همه هیاهو و نیرنگ و خشم و خونتا در آنجا، دور از
.ذرانیمگمیروزگار به آرا

تو جان خویش در : ه درد بر لبانش شکفت و گفتااي همرخنده
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؛ به ویژه که دیگر نه پاي رفتنم هست مکار تو نیایبه هیچ نکن که م
. یگر است که از جهان رخت بربندمدمیا دیوان ایستادن، اکنونو نه ت

چه وي از همراهی خویش استوار بودم و هرةاما آن دم، من بر اراد
فشردم؛ زیرا آگاه بودم اگر بروم و ایشان ، بیشتر پاي میزدمیباز سر

. در آیديگمان شاه چندانش آزار دهد که زیر شکنجه از پابیبماند،
ام ناچار به خواستهآن اندازه که به،اصرار و التماس نماندمپس، از

و دو اسب آماده بر در مردانه آورند گاه فرمان دادم جامۀآن. گردن نهاد
خویش به برداشتن یند،و هیچ از این کار بر کس نگوقصر گمارند

در رخت از تن به. جا بگرفتتوشه پرداختم تا تاریکی شب آمد و همه
ید، مرا دمیکس هیبت مردان آراستم؛ چندان که هرد بهکردم و خو

اري کنیزك و مهتري پیر که خاموش و بردبار یبه،ناخت سپسشمین
ام برخاسته بودند، خاتون بر اسب نشاندم و خود بر اسبی دگر اريیبه

سوار گشتم و به پاسداري آن دو، دور از چشم نگهبانان و دیگر 
. سر برده بودم، دور گشتمعمري در آن بهقصر، از مکانی کهکارگران

گریان بر ،سربازان شاه گذشتیم مهتر و کنیزكۀهمین که از حلق
دایه را توان نشستن بر زین . با آنان بدرود گفتیم. رکابم بوسه زدند

آن که اي نبود جزچاره. مودنمیدل ناله نبود و با هر تکان اسب، از ته
.مآرام از شهر بیرون شویآرام

آن شام را تا پگاه در راه بودیم و آفتاب که سرزد، در کنجی 
مودیم که چشم کس بر ما نیفتد تا گزارش به شاه نمیچنان . آسودیم

جز تن نزار ،داشتیمنمیاز خورد و خوراك پر بود و هیچ غنانبا. نرسد
این ،وي خرسند از رهایی؛دایه که رنج سفر بر او سخت دشوار بود اما

آرمیدن بیش از اندازه مود و هم او بود که ازنمیر خود هموارسختی ب
گونه هفت شب وبدین. کردمیبه پیشروي تشویق مراوزدمیسر باز 

فت رمیرمق نماند؛ چندان که خاتون را هیچ.هفت روز راه پیمودیم
کنار باغی و ،سیدیم تک افتاده در صحرابه آسیابی ر.یدآدرپاازکه 

و،دشت دورۀباریکه راهی که از کوچه باغ و سین.يسارچشمه
. یوستپمیدست د و به روستاهاي دورشمیراست وکژ
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وي چنگ بر قاچ زین زده، روي . گفتن نبودسخن اراي یدایه را
پس از اسب به .داشته بودو به سختی خود بر آن نگه،اسب خم گشته

.درون آي: کسب بانگ زد.زیر آمدم و حلقه بر درب کوبیدم
آسیابان پیر، با پشت خمیده و پیکري . درب باز بود، به درون شدم

غریبم : گفتم. آغشته به آرد، به پرسش، چشم به درگاه دوخته بود
؟واهیخمیچه .پیش آي!دگان بر درب کوبنغریب! انمدمی: گفت
،زین؛ بیش از اینۀبر خانافتاده،مرا مادري است ناتوان: گفتم

.چند روزي جایی وآب و غذایمان ده که سخت نیازمندیم.وانیمسفر نت
بسته و درشت، ریش به سر انگشت پینه. سر پیش افکندلختی

بهاي جا و . آمدممن جوانی تندرست و کار: گفتم. اش را خاراندآلودآرد
. خورد و خوراکت به کار خواهم داد

ده به تن ژنۀچه جاماگر: نگاهی به سراپایم انداخت و پاسخ داد
دست و سیمایت هرگز کار پوست ینم بمی!به گمانم از بزرگانی،داري

؟خب، چه کاري توانی.لمس ننموده
کوشیدم خویش مردانه جلوه دهم، گردن برافراشتم و محکم پاسخ 

!.هر چه تو فرماییو،باربري؛ آرد به جوال نمودن: دادم
اموش ماند و خ،سپس. یید تکان دادأخندید و چند بار سر به ت

وي را همسري بود . به منزل خویش رهنمون گشتپیش افتاد و ما را
دیدار ما شاد شدند و اندام و پنج دخت نورسیده که همگی ازریزپیر و
؛ذاشتندگمینفرودخترکان هیچ از مهربانی و خدمت.شواز آمدندیبه پ

شدت شرم سرخشست، از نمیاما هر بار که نگاهشان در چشمان من 
. رداختندپمیافتند و به خاتون تمیبردند و رويشمی

اي آب، بیش دایه جز جرعه. ند و خوراك آوردندسفره گشود
رمق روي پاره پوست گوسپندي افتاد و پلک بر هم ، بیسپس. نخورد

زن و . سیاب بازگشتزن چیزي بگفت و به آگوش پیرآسیابان در .نهاد
اندك زمانی بیش .پرداختندخواستند و به خدمت پا فرزندان به

؛ اما پیش از نگذشت که اتاقی مهیا نمودند و ما را در آن جاي دادند
ناگزیر بودم . که بیاساییم، رخصت خواستند به تیمار دایه پردازندآن
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برهنه گردانند و تنش را همچو مردان از پرده برون شوم تا آنان وي 
منزل پا برداشتم و به پس پیرامون. هایش مرهم نهندبشویند و بر زخم

کران با بیصحراي. چندان به شب باقی نبود. تماشاي اطراف پرداختم
در این سو و یهاي بسیارش و باغهاي کوچک و بزرگ و ناهمواريتپه

و کوه بسیار بلندي ،ي از آن خیمه زده بوداگوشهآسیاب کنارش که بر 
غروب کز ةتیرسو سر به آسمان ساییده بود، همه زیر نورکه در آن

در سکوتی جاهمه. سیدرمیهیچ صدایی به گوش ن. کرده بودند
. پا بودمن همهمه بردر درون ؛اما.سنگین و اندوهگین فرورفته بود

چنان که گویی من نه در آنجا، در آن خاموشی وآرامش که در میان آن
شمار بودم که هراسان و هیاهوکنان گوش بیتنگی از آدمیانۀحلق

ه چون کمیغ. زدمیبر دلم چنگ انگرمیغ. ندکردمیرا کر فلک
انستم نه از سرنوشت خویش نگرانم و دمیبغض راه گلویم بسته بود و

بلکه اندوهم از درماندگی دایه ؛کار و سختی و آینده بیم دارمنه از
گرفته بودم به هنگام نیاز، به هنگام از افتادگی زنی که فرا.است

ه وي پناه برم تا چون کوهی استوار، چون دریایی از مهر، مرا ناتوانی ب
به تدبیر گره از مشکل گشاید و خنده بر خویش جاي دهد وآغوش در 

لب نشاند و دست  نوازش بر سرم کشد و چنان کند که وجودش 
هرگز نهراسیدن و آرمیدن وچراغی برايباشد برايهمیشه بستر امنی

اري یره ویران گشته بود و من در خویش توانباکیگاهاینک، این تکیه
.را فرا نگرفته بودمیگراندبه رساندن اري یزیرا؛یدمدمیوي ن

خاتون به . چندان در اندیشه ماندم تا شب شد و به منزل بازگشتم
اي لقمه. مودنمیهاي روي سیمایش بازي نور شمع با سایهخواب بود و

هم نهادم و پلک بر.راه بودمۀخست. وي آرمیدمرنان خوردم و درکنا
هذیان بگفته بود؛ ،خبر از دایه که تا سپیده دم نالیدهبی؛نیک بخفتم

گاه که چاشت آورد و بر بالین خاتون آن،این، از زن میزبان شنودم
فس نمیاما اینک وي به آرا؛اش گذاشتبر پیشانینشست و دست

.از قطرات درشت عرق بودپوشیده،اش گل انداختهشید و چهرهکمی
به پیشانی ،ش به عرق آغشته گشتهسپیدار از موهايتچند
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دوست داشتم پیش روم و بر آن سیماي . وچروکش چسبیده بودچینپر
از منزل ،پس. این کار گشتمیزبان مانعوجوداما ؛زنمگرم مهربان بوسه

. دبوسخت سرگرم کار،آسیابان پیر. بیرون شدم و به آسیاب رفتم
که پشت به چنانهم. درودش گفتم و خواستم مرا به کاري گمارد

،بیشتر بپوش و آرد بر سر و روي خود زنۀجام: پاسخ داد،من داشت
!.نمود کنخویش به کاري واگاه کسی آمد،اما هري بیاسا؛اگوشهو در 

زده به وي نگریستم و حیرت.در شگفت شدمسخت از این سخن، 
؟ مگر به دستیار نیاز ندارد؟ویدگمیچرا چنین : ماز خویش پرسید
ک تکان، جوال سنگین آرد در آغوش گرفت و به با یزانو زد و
گمان بی: نیم نگاهی به من نمود و گفتدر بازگشت. سوي دگر برد
سر به بیابان نهد، از سوي سلطان و رعیت پوشد وۀبزرگی که جام

دشمن خویش گر رارسشنش سخت در هراس است و هر پاطرافیا
پاسخ پندارد؛ اما تو بیم بر دل راه مده که هرگز در پی پرسش و

ام چیزي نپرسند، مگر فرزندان خویش نیز سپردهبه زن و. برنیایم
. ا دو تن خود به زبان آییدمشکهآن

و ریسمان و جوالدوز از زمین برگرفت و برد تا به خم شد،سپس
حتی آنان از دخت :افزود،داشتمنبه که پشت چنانهم. اقچه نهدط

. ز ناآگاهندیبودن تو ن
شدم که به سختی مانع جیغ زدنم دچار شگفتی چنان بهباره یک

این : از خویش پرسیدم.خیره به او ماندم.چشمانم فراخ گشت. گشتم
!؟آخر چگونه مرا شناخت؟یا پریزادکیست؛ آدمیزاد است

!دخت!دخت!دخت: بانم چسبیداي بر زواژه،بخواهمآنکهبیو 
ناما او خندید و به پر نمود؛سخن دیگر نتوانم،گویی جز این واژه

ۀدخترکم، جام: در همان حال به مهربانی افزود.جوال دگر پرداخت
هشیار باش اگر به این .رد و رسم مردان نیاموزدومردي نیا،مردانه
از آن لقه کهکوبه بر طوقه کوب، نه ح،بر درب منزلی شديهیبت

. زنان است
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اختیار سربی.به ناگه دریافتم روز پیش چه خطایی کرده بودم
ک لنگه و یبه درب کوتاه آسیاب نگریستم که کوبه بربرگرداندم و
راز از پرده برون شده بود .ماندم چه بگویم. دیگر آن بودۀحلقه بر لنگ

.نچه گفتم انجام دهآسوده باش و آ: بود، گفتکه گرم کارچنانهمو او 
کارت این باشد که هر . افزون پوش تا نازکی پیکرت پنهان بماندۀجام

اگر . سپید نیز نزندست به سیاه و.پگاه به آسیاب آیی و تا شام بمانی
ا به باغ و یدیگران با مام خویش خلوت کن ةتاب شدي، دور از دیدبی

م نما تا رازت اما اگر کسی آمد، خود سرگر؛صحرا شو و گردش کن
که سخن از دهان به خاندان من نیز چیزي مگو.پوشیده ماندچنانهم

!.همین. رون شودزنان به آسانی ب
:لب به سخن گشودمسر انجام بر شگفتی خویش چیره گشتم و

خاندانت زحمت است؛ باید کاري کنم را بر تو واي پیر مهربان، آخر ما
.تا نانی که خوریم گوارا گردد

بر سیمایم اش راپدرانهةسر برگرداند و خند. ت از کار کشیددس
حوصله هرگاه بی. باشد: اندکی درنگ نمود و سپس گفت. پاشید

کارهاي خرد اي چاي دم کن وپیالهها بدوز وگشتی، سوراخ جوال
دشوار پردازي که سزاوار آزار دهی و به کار،اما نبینم خود؛انجام ده

!!بداناین!هان.زنان نیست
وز هرگز آن رو این گفتار آخر چنان محکم بیان گشت که تا

. وان ابراز مهر کردتمیچنین با قهر و غیظ نیز ندیده و نشنوده بودم این
خاموش پسرك، امروز : دهان گشودم تا سپاسش گویم که نهیب زد

!.گرم کار شو. بسیار گفت و شنودیم
،این. ه بوددسرك خوانمرا پ.یرین بر پیشانی نشانیدشمیو اخ

اشک شوق و. ناختمشمیود که از این پس باید خود به آن بمیان
وي را که ۀجام. آنچه گفته بود، پذیرفتم. گانم حلقه زدسپاس در دید

م و سر و روي خویش به دتن کرۀ آسیاب آویخته گشته بود، بهدر گوش
روز که به منزل نیمتا. ودوز پرداختمآرد آغشتم و نرم نرم به کار دوخت

هیچ که گفته بود،چنانهمآسیابان، . شدم و خوراك گرفتم و بازگشتم
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.مزدمیر پی پرسش نبود و من نیز دم ند
ۀآن روز، پیش از این که آفتاب دامن برچیند، آسیابان مرا روان

ک شبانه روز تازه پلک گشوده یخاتون پس از. منزل نمود تا بیاسایم
ام اندکی خاموش خیره به من ماند و سپس آه تازهبه دیدن هیبت . بود

چه جوان نازنینکم،.نازنینکم: مرا پیش خواند و به سینه فشرد. کشید
.دردت به جانم!اماي تو، مرد خانهکار کشته

اش ترکید و باره بغضیکفت تا لب به خنده گشاید کهرمیو 
به وي مالیدم خویش .م بوسیدن گرفتیسر و رو. هق گریه سر دادهق

اش دادم و از مهربانی آسیابان و آنچه دلداري.ش نهادمانهیسو سر بر 
از بستر د ودافزودم اگر تندرست گرچنینهمگذشته بود، گفتم و 

بخت ماند، خوشنمیبرخیزد و شادابی از سر گیرد، دیگر هیچ غ
شتابان . گو بودیم که صداي پا آمدوگرم گفتچنانهم. خواهیم زیست

سر بند را که بر زمین افتاده بود، بگرفتم و به سر بستم و محکم 
.شام آوردۀترین دخت آسیابان درب گشود و مجمعبزرگ. نشستم

،درودي بگفت و شرمگین، مجمعه در کنجی نهاد و بدرود گویان
وشید نگاهش با نگاه من گره نبندد، از درب برون کمیکه چنانهم
سپس . یمان بشکتخاموششیرینياهخند،با دور شدن وي. شد

خواهی : بوسید و سیماي استوار به خویش گرفت و پرسیدراخاتون م
دخت میزبان از ایشان برایت خواستگاري کنم، پسرکم؟

و این گفتار چنان بر زبان راند که گویی به راستی وي پدري است 
و به قهقهه خندیدیم و آغوش به دبا این شوخی هر .و من پور اویم

آن شب، . بختی گذشته خرسندي و نیکبمید.کدیگر گشودیمیيرو
حال دایه رو به خرابی بیشتر ،خواب خوش نمودیم؛ اما از روز دیگر

.نهاد؛ آن اندازه که در روز دهم، دگر به آسیاب نرفتم و نزد وي ماندم
. که جز ناله و هذیان کاري نداشتددار گردیده بوچنان زار و تباو آن

د جز خورمیچیزي ن. ر گرفته، غرق عرق گشته بودپیکرش گ
آسیابان و . وشانیدیمنمیبار به سختی به وي هرهاي آب که جرعه

ویدند تا دوا ودمیسوه تالش برخاسته بودند و به هرخاندان وي ب
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هاي ها و مرهمانواع گیاهان گرد آوردند و جوشانده. درمانش نمایند
خاتون نه خواب بود و نه . ک اثر نبخشیدیفراوان مهیا نمودند؛ اما هیچ

اند و ممیاموش خمیگاهی دازهر،نزار بر بستر افتادهچنانهمبیدار؛ 
،نه آن چندتن دیگرمننه. کردمیسپس نالیدن آغاز د ویشکمیآه 

. ماختیدرپمیهر دم به وي ،کیجز آسیابان، هر. آرام و قرار نداشتیم
هاي جوشانده تا مرهم نهادن بر جرعهاز تیمار و خوراندن آب و

داشتن به چشمو بیدار ماندن بر بالین وي و،هاي بسیارشزخم
آسیابان پیر نیز خاموش و .هر کار دگروخیزهاي تب و پاشویه وافت

تا گیاهان زدمیسید و هم به صحرا رمیاندوهگین هم به آسیاب 
پنج روز دشوار دگر بدین گونه.ي مقوي گرد آوردهادانهشفابخش و 

باره فرو یکتب خاتون،که شامگاه روز پانزدهمگاهآننیز بگذشت تا 
چندان که حتی دیده . نشست و حال وي به سرعت رو به بهبودي نهاد

اندکی آبش دادیم و،شادمان.آب خواست. بستر نشستگشود و بر
نهاده هایی که پشتش او بر بالش،پس از آن.خوراك به وي خوراندیم

من و . از سر آسودگی نگاهی به اطراف انداختبودیم، تکیه داد و
،همه در اتاق جمع بودیم و زیر نور شمع،و فرزندان ويزنآسیابان و

. نجیدمگمیشادي در پوست خویش نمن از. چشم بر او دوخته بودیم
باره از تنم رخت بربست و خشنود و کیخستگی این چند روزه به

وي پس از اندك زمانی خاموشی، آهی .لکیدمپمیایه دخرسند، گرد
اما؛گر چه من، خود از خاندان بزرگانم: و رو به میزبانان گفتکشید

زي و دوستی و رام و به مهرویک سالی را در میان رعیت گذرانیده
داشت ما را چشمپس نخست بر شما که بی.پایداري اینان نیک آگاهم

سپس ویم وگمید، درود می فرستم و سپاساشتیدمیگراپذیرفتید و
این فرزند دلبند را نیک چنانهم،مایم پس از مننمیدرخواست 

. شاهان استۀبدارید و ارج نهید که از سالل
اندکی خاموش ماند و . گویی با این گفتار، خسته گشته بود

نازنینکم، نیک : برداشت و رو به من نمودسپس سر.خستگی گرفت
این تندرستی پیش از مرگ است و پس از این مرا مجالی انم دمی
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نفس آخر برکشم، کهآننیست تا به پاسداري تو پردازم؛ اما پیش از 
خواهم رازي به تو بازگویم که اگر میزبانان مهربان نیز از آن آگاه شوند، 

.ات خواهند پرداختاريیتر بهافزون
چوني آنان نیز همپندار؛یدم، امادمیمن جز دایه، کس دگر ن

که سنگین نفس خته بودنددوبه اوچشمپلک زنند،آنکهبیمن،
تاده بود، سیمایش را از نور شمع بر وي افکه سایه روشنی .شیدکمی

صداي گرفته و محزونش در سکوت . تر نموده بودتر و باشکوهرازآلود
شتار نخست آگاه باش که تو دخت گ!نازنینکم: تاریک پیچیداتاق نیمه

تنها من و مام جوان . این راز نه گشتار داند و نه دیگر کسو. نیستی
تا داشتن این راز به سود تو بود آن آگاه بودیم و در پرده نگهمرگت از

.گشتار خونت نریزد
اما ؛باره بیان گشت که باور آن دشوار بودکیاین سخن چنان

گویی باري . دمپس از شنودن، به ناگه احساس سبکی و آسودگی نمو
خوار نبار سنگین دخت شاه خو؛اشته شده بودددوشم برسنگین از

.. .پدر،دایه جان:پس پرسیدم. بودن
درخواست آرامش ۀدست به نشان.مجال نداد سخن به آخر رسانم

هیچ فرزندي .هراسان مشو. تاب بیاور دلبندم: و سکوت باال برد و افزود
دختی نیست که ایر گیتی هیچ پوردر سراس. به سرافرازي تو نیست

تو فرزند بیرمان هستی؛ . و داشته باشدتمیپدري چون پدر نا
پیش از. مند ایران زمینترین اندیشهترین و آگاهترین، شجاعجوان

وورش آرد، در همان زمانی که گاروش تاجیگشتار به این دیارکهاین
آسا گشته بود، ۀسو نهاده، سخت دلباختکیتخت و سرزمین به

کی از یآرانوس و بیرمان پیمان زناشویی بستند؛ اما چون شوي جوان،
داشت د که ترك لذت تن و زناشویی و چشمپانزده تن دانشمندانی بو

ناچار این پیمان بر هاي جهان نموده بودند، بهها و خرسنديبه زیبایی
،انستنددمیزیرا اگر،تی آن چهارده تن دیگرکس پوشیده ماند؛ حهمه

نان همگی در ادب و هنر و آ. اندندرمیوي را از دایره خویش بیرون 
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چنان برتر که به نیروي نگاه، دیواري آمد روزگار بودند؛ آندانش سر
به دمی ایمودندنمیا شب شهري چون روز ییختندرمیعظیم فرو 
د و در ارانیدنبمیافروختند یا در اوج گرماي تابستان، برف آتش برمی

مودند و این کارهاي شگفت، نمیگرمجاهمه،سرماي سخت زمستان
به آنی ،هر آنچه بر شمردم،واستندخمیآنان بود که اگر ةبسته به اراد

ه ها بود که آنان اگر بخواهند مرده، زندمودند؛ حتی چنین ورد زباننمی
، شاه اي از دانش و هوش بودند که تارانداراي چنان مرتبه. گردانند
ناچیزترین شاگرد راخود،اشهمه آگاهی و جهان دیدگیبا،شاهان
کی از یگاروش با ریختن خون،پس از وي!افسوس؛اما. امیدنمیاینان 

این پانزده تن و گستاخی خود، آنان را از خویش رنجانید و کاري نمود 
سزاي تا دست از پشتیبانی سلطنت بردارند و به معبد آفتاب شوند و

گیتی خواران افتاد وسري چنین شد که ایران به دست خوناین خیره
زمین راستی وزنۀه بهکمیي استوار و دژهاي مستحکهاستونناز چنا

.بودند ناکام ماند
دست بر سینه نهاد و . رسید، نفس دایه بگرفتسخن که به اینجا

چشم وچون ماهی که از آب برون افتاده باشد، دهان باز و بسته نمود 
اي تن به شیشه پرهي پنجره دوخت که در سیاهی آن، شبسوبه آن

. شمع درون اتاق رساندۀوشید خود به شعلکمیو وبیدکمی
اي آب به خاتون خوراند؛ اما من و و جرعهزن آسیابان پیش دوید

اراي کمترین تکانی نداشتیم، گویی با گفتار وي افسون گشته یدیگران
ه کدایه پس از آن.نودمشمیقلب خویش کوبشداي آشکارا ص. بودیم

که دست بر چنانهمپره برداشت و شباندکی آرام گرفت، چشم از
گزارش پیمان زناشویی .آري:افزود،اییدسمیخودۀسمت چپ سین

آورد ورش یه گشتارکمیبیرمان بر همه پوشیده ماند و هنگاآرانوس و
جوان براي رهایی نوعروس خویش مندو دخت شاه اسیر نمود، اندیش

ریز اران برون شد و همین جدایی، وي را به چنگال خونیامنةاز دایر
.ستکه دیده از جهان بربندداگرفتار نمود تا چندانش شکنجه د
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. سرم پر نمودۀکاسۀ باره در ذهنم قد کشید و همکیپرسشی
آنان که گفتی خاتون جان؛ تو: پرسیدم. نتوانستم خاموش بمانم

!نیرومندترین مردان جهانند؟
آري، چنین : گفت.سر به تایید تکان داد و با نگاهش خندید

هاي اند براي رهایی تن، به اندوخته؛ اما آنان سوگند یاد نمودهگفتم
ازیدن به یگاه که گشتار براي دستحتی آن. مغز خویش پناه نبرند

معبد آفتاب گسیل وي سوارانی بسیار به سوي ۀپیکر تاران و گنجین
کس در آن آید دار دادند که راه چگونه است و هر، آنان نخست هشکرد

گونه اختیار مرگ و زندگی در دست فتار گردد؛ و بدینربه کام مرگ گ
. سواران بنهادند

دوري در برابر خود ۀدیده به نقط. سپس لختی در اندیشه شدو
گر گاروش گستاخی به راستی ا: یدیم دوخت و نجوا نموددمیکه ما ن

ه بودند و به داد نکریدند و اگر سوگندشمیمود؛ آیا آنان به معبد ننمین
! ؟دشمیاستند چهخمیبرزردند و باوي به ستیبمیورش یگشتار

حتی اگر گیتی پر ،گمان همین پانزده تن بس بود، گشتار که هیچبی
.د، آن به نفسی به آتش کشندشمیاز فتنه و شر 

ما غرق در اندیشه ۀهم. ان درازي به خاموشی گذشتزم،سپس
:مودمنمیاما خویش آرزو ؛من از پندار دیگران آگاه نبودم. ماندیم
دست به یدم ودمیشت و وي گمیبرنا و توانایم زنده درکاش پ

گشتار و چون گشتاران پلیدي و زور و ستم وۀریشدم تاشمیدامنش 
. ام آسیابان به سختی سرفه کرددر همین هنگ. دگر از بیخ برکند

آن شکوه خاموشی کهاینوي از .او سکوت اتاق را شکستۀصداي سین
نگاهی به همسرش . جا شدجابه.گشتهشرمندرا به هم ریخته بود،

ۀاندك کف سپید گوش،اش، با سرانگشتان پینه بستهسپس. افکند
. یش را ستردهالب

ۀخواند و سرم را  بر سینخاتون که به خود آمده بود، مرا پیش
نگاهم به . سو افتاد و گیسویم پریشان گشتیکسربند به. خویش نهاد

صداي .گریستندنمیکه اینک با حیرت مرا دخترکان میزبان افتاد
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. مهربان دایه، چون قطرات زالل اشک بر من باریدن گرفتاندوهگین و
چیز دگر کی: گفت.پلک بر هم نهادم و به صداي وي گوش سپردم

ةنیز هست که باید بگویم تا آسوده گردم؛ و آن، پرده برداشتن از چهر
مام .دلبندم، به تو گفته بودم که تاران دو دخت داشت.خویشتن است

؟انیدمی. فرنوس که بایورش بیگانگان ناپدید گشت،تو و آن دیگري
دختی که از هراس اسارت به هر . فرنوس منم. آن دخت گم شده منم

زیبایی و شادابی چون بیم شناخته شدنش بود، ۀگریخت و در قلسو
چهره ،سوزنیمۀدشنه و هیمۀخود به دست خویشتن به ناچار به تیغ

خفتم و هاخرابهبر هاشب.در گشتمک سال دربهی.دگرگون نمود، منم
ۀکاویدم؛ چندان که آن جامراجاهمهاي نان یافتن لقمهبرايروزها

بودم، ژنده کی از کنیزکان دربار بگرفتهیام نیز که ازو عاریتیدار نیم
رداختند و پمیو به آزارم نداشتندپمیگشت؛ و رهگذران مرا مجنون 

و بر سر و تنم سنگ مودندنمیفتند و هیاهو گرمیکودکان پیرامونم 
ي زمستان، براي در امان ماندن از سوز سرما، سگ هاشب. وبیدندکمی

رزیدم و روزها سرگشته ولمیهاخرابهفتم و تا پگاه، در گرمیبه آغوش 
در اندیشه بودم تا راهی کریزییمودم وپمیهر کوي و برزن ،درمانده

ستاندن انتقام خون عزیزان و چنین بود بیابم براي سرنگونی گشتار و
.اي خویش کشته استي و آرانوس به دشنهاشدهتا آگاه شدم تو زاده 

این پندار شدم اما در؛گزارش مرگ خواهر، پیکرم خرد نمودکهاینبا 
بپرورانم شاید روزي از آنچه ،تو را،دودمان تارانةتا آخرین بازماند

. پس به تکاپو افتادم.گذشته، آگه شوي و آنچه آرزو دارم، انجام دهی
انستم چنانچه بروم، دمیچه اگر. ا روي رفتن نزد اندیشمندان نبودمر

ارند و هر چه دمیدر پناه خویش مرا نگه ام خواهند داشت وگرامی
پا خواهند هات بچون راز تو بشنوند، براي پاسداريآن کنند وخواهم،

برادرم بر آنان روا داشته بود، مرا ،که گاروشیخاست، اما شرم گستاخ
کی یپس به درگاه. اشتدمیبازاز چهره به چهره گشتن با آن بزرگان

.واندخمیاران ایرانی شدم که پدر، وي را فرزند دگر خود از سرد
؟چه خواهی: چهره درهم کشید و پرسید. نخست مرا نشناخت
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تارانی؛ تو که پدر از دست ةتو که پرورد!اي شیروان:گفتمش
،خود آن اندازه خرد بودي که بر پا ایستادن نتوانستیداده بودي و

میت را گراو تاران تو و مام؛نبودمادرت را نیز در این دیار کس آشنا
قد کشیدي و برنا گشتی و وي نام کهآناشت و پشتیبان گشت تا د

اینک چون است حکایت که گردن به خدمت . سرداري به تو بخشود
؟ايدشمن وي بنهاده

چه کیستی؟تو: سپس پرسیداندیشه گشت وسخت درشیروان
؟واهیخمی

مرا به ایام تا خدمتم کنیآمده.ت تارانم، فرنوسخمن د:گفتم
. گشتار سپاري تا خونم بریزد

سخنم باور ننمود و به سیمایم خیره گشت و از آن دخت نورس 
هاي بسیار گاه که نشانهنشانی نیافت؛ اما آنکه وي دیده بود، هیچ 

دست و پایم بوسیدن دادم و باور نمود و بشناخت، به پایم فتاد و
هیبت و شنودن آنچه بر من گذشته بود، افسوس گرفت و از دیدن آن 

سپس سر پیش . و دست بر دست زد و اشک در دیده نشانیدخورد
ار یریزاد نمود که تنها به زبان با پیروز خونیآورد و در گوشم سوگند

و بر وي بشورد گرد آوردست که نیروادر نهان، در پی زمانی گشته و 
هاي پدر پاس نیکیخدمتم نماید وو خواست ناشناس نزد او بمانم تا

وي نیز . گی تو به من بسپارندگفتمش تدبیري کند که دایه،ماا. بدارد
. مودنمیاري یو بود که پنهانی مرااچنین کرد و از آن پس هم

. فرنوس که به اینجا رسید، وي از توان افتاد!سخن خاتون، نه
ش انهیسسر از . وش ماندپلک بست و خامزمانی دراز سر بر بالش نهاد،

در پشت . نگاهی به اطراف افکندم.برداشتم و خویش راست نگه داشتم
اخت و سپیده در حال بمیاندك رنگ سیاهی شب اندك،پنجره

زن میزبان برخاست بیرون شد تا به آماده نمودن چاشت . دمیدن بود
. بوداي دور و درازن، سر در پیش انداخته، در اندیشهآسیابا. پردازد

نشسته به خواب شده و چشمان چهار تن چنانهم،کهترین دخت وي
. یشان سنگین گشته بودهاپلکدیگر نیز در هم ریخته، 
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به فرنوس خیره !روي آنان گذشت و باز به خاتون، نهنگاهم از
در من جا نیفتاده بود؛ گویی خواب دیده ،آنچه گفته بودهنوز. ماند

در حالتی بین . غلتیدمن، نرم به برون مینک از ژرفناي آبودم و ای
. افتادریزي بر تن ويةناگهان دیدم لرز. شادي و مستی و اندوه بودم

دهان . ش زدانهیسچنگ به . هم شدسیمایش از بسیاري درد در
.دست، مرا پیش خواندةبا اشار. صدا باز و بسته نمود، هراسان شدمبی

دارش و تبی نست استخوادستم را در د.خم گشتم و سرپیش بردم
بریده بریده . سخن به سختی از دهانش بیرون آمد. گرفت و فشرد

کس دگر ... .به.. .جز به شیروان... .ن به بازگشت داديت.. .اگر: گفت
حکایت . ..نزد اندیشمندان برد.... .تو را... .از وي بخواه....اعتماد مکن

.....دانن.. .کنی.. .خویش.. .کار.. .آنان... .بازگو.. .خویش
فشرد، اي که دستم میپنجه. باره دم از گفتن بستیکو به

تکان، چشم بی،دهان گشوده.بیمناك بر روي نگریستم. سست گشت
ورش بردم تا خود بر پیکرش افکنم و رخ بخراشم ی.به سقف دوخته بود

لگديۀو گیس برکنم و شیون آغاز نمایم که ناگه، درب به ضرب
و تنی چند از سپاهیان گشتار به درون ریختند وده گشتبه شدت گش

آنان از پس همه وارد ةسرکرد. مرا در چنگال خویش گرفتار نمودندو
اي گشاده بر لب در برابرم ایستاد و شادمان دست بر هم با خندهگشت؛

شد و هیچ کمیاي چون من، بو نهیچ سگ آموخته: کوبید و نعره زد
گشتار بزرگ با. یردگمینگان من رد رفتگانهتیزبینی چون دیدةدید

ش بسپرم و اگر باز پیمان بسته بودم اگر تو را باز نگردانم، سر به تیغ
اینک آنچه وعده نموده، . گان شهر کندۀ شحنههمةکردگردانم مرا سر
.از وي بستانم
هشیار باشید وي .گرامی استشاهتدخ: اران نهیب زدیسپس به

و به ضرب تازیانه فکنیدگردنبهزنجیرهمهدیگرانآناما؛آزار نبیند
. همراه ببرید

. یورش بردندو فرزندانشآسیابانسويبهکشانهلهله،سربازان
بر پا و گریختند و آسیابان، اندوهگینکشان به هر سدخترکان، جیغ

زن پیر وي نیز که تازه از راه . گزیدمیو خاموش، لب به دندان هایستاد
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که سپاهیان به پیش از این.درمانده بودنگران، دیدةرسیده بود، با
دانی که !با توام، هان فرمانده: د، به بانگ رسایی فریاد زدمنآنان رس

این درست که .ارددمیاندازه مرا دوست بیمن دخت گشتارم و او
جاي پاداش، سر از ، بهاما اگر از وي بخواهم؛من رنجیده استاندکی از

دست از اینان ،پس. چنین خواهد نمودایندرنگبینت جدا کند، ت
. بردار و رهایشان کن تا همراه تو باز گردم

سی کچه آورد با ادیسرکرده به. کار خویش نمود،منهشدار
دادن راست ایستاد و خویش آمادة. و خوردفرلبخند .رو استروبه

، سربازان به بانگ من رمان دهدوي فکهایندستور نمود؛ اما پیش از 
به آسیابان و خاندانش گزند پس او اشاره نمود تا. جاي مانده بودندبر

شاه فرمان ایران انجام شد؛ اما خودخواست ملکۀگفتگاهآن. نرسانند
. انیمدربار بکشخاتون به دم اسب بندیم و تاداده است گیسوي خجسته

. اي نیستجز این چاره
.که مرده استوي: خشمگین فریاد زدم

پا اندکی درنگ نمود و پا به. افکندجان فرنوسنگاهی بر پیکر بی
بانوي من، : که دیده بر مرده دوخته بود، گفتچنانهم،سپس.گشت

. جز انجام دستور نتوانم
اي به آسیابان و زن و فرزندانش که کنج اتاق گرد آمده و اشاره

زیرا ؛واستی و من گردن نهادمتو رهایی اینان خ:افزودبودند، نمود و
شاه را از پناهگاه تو و اینان که پناهت داده بودند، آگاهی نبود و فرمانی 

. هرگز سرپیچی نتوانم،نداده است؛ اما از آنچه وي به خشم فرموده
.مرده است؛ مردهآخر: خشمگین پا بر زمین کوبیدم و بانگ زدم

ندانی؟
خویشتن نثار زندة: کند و گفتگره بر ابرو اف. شانه باال انداخت

. جان نکنمکالبدي بی
اران دستور داد تا یچشم و سر بهسپس لب فرو بست و به اشارةو

چنگ . کوشیدم سر راهشان بگیرم؛ نشد. پیکر فرنوس به بیرون کشند
که چنانهمشان کوبیدم و بر سر و رویشان کشیدم و مشت بر پیکر
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سو چون پلنگ به هر،، خشمگیندیمشمیکشان از منزل بیرون کشان
خود . اما سودي نداشت؛رو نمودم و چنگ و دندان نشان دادم و غریدم

آغوشم .سختیبه. یدمدر آغوش فشردم و زاررا برجنازه فکندم و مرده 
سب دگر گیسوي فرنوس به دم اسبی گره زدند و مرا بر ا. گشودند

تند و تازیانه به م آن بسحریر پاهایم از زیر شکنشاندند و با پارچۀ
از ،به آنی. آمدنداسبان، چهار نعل به تاخت در. دندآورچرخش در

سر و دیدن پیکر مرا دل نگریستن به پس. ن جدا شدیمآسیاب و آسیابا
چشم به. د، نبودشمیفرنوس که بر خار و خاشاك کشیده 

اشک .یچیدمپمیبه خویش ،از بسیاري اندوهرو دوخته بودم وروبه
کرده که چنین سر. ر برابر دیدگانم آویخته بوددمیضخیةچون پرد

پاره گشتن جنازه نباشم و از غم هالك تماشاگر پارهکهآندید، براي 
اي پا کند کنند فرمان داد دسته. دو دسته تقسیم نموداران بهینگردم،

اي دگر که من نیز همراه دستهز پس ما آیند، و خویش با و با جنازه ا
چنانهمام ننمود؛ زیرا نیز آسودهاین ترفند . ، پیش افتادیمآنان بودم

گونه که آگه نشدم چه فتیم، فرنوس پیش دیدگانم بود؛ آنرمیکه
سو آمدیم و به م، چه خوردیم، چه کردیم، از کداممدت در راه بودی

یدم و نه روشنایی روز؛ نه به دمینه تاریکی شب .سو رفتیمکدام
گویی. نه سخنی گفتم و نه چیزي شنودم؛دارخواب شدم و نه بی

تنها.ا به راستی هیچ نبودم، هیچیزین؛اي بودم نشسته بر خانۀمرده
زدة هاي ماتمدرب قصر به رویم گشوده گشت و چهرهک آن دیدم ی

پس از . مودند؛ دور دورنمیی را دیدم که بسیار دور از من مانده در مه
.یزي نفهمیدمآن، در سیاهی غرقه گشتم و چ

سیاهی .شم گشودم که خویش در بستر افتاده دیدمچمیهنگا
يهاي گشودهبراق آسمان و سوسوي ستارگان ریز و درشت ازبین لنگه

ي هاپردهوزید، با دامن گاهی به درون میه گاهکمینسی. پنجره پیدا بود
عنبر بوي خوش. مودنمیحریري که در دو سو جمع شده بودند، بازي 

نزدیک بستر، روي کرسی بلندي . اسپند و کندر در اتاق پیچیده بودو
هاي کوچک و بزرگ رنگارنگ هاي پرگل و تندیسکه آراسته به گلدان
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گاه به وري درازي را نهاده بودند که شعلۀ آن، هر ازشمع کاف،بود
آن، همان در کنار. دشمیاشت و به سمتی کشیده دمینرمی قوس بر
پشت به ستون مرمر ،بر کرسی کوتاهی نشسته،ويرکنیزك سیاه 

اتاق در چنان سکوت سنگینی فرو رفته بود که . و درخواب بود،زده
. زدمیي آرام کنیزك نیز آن را پس نهانفسحتی خرخر نرم 

افتاده، چشم به اطراف چرخاندم، آراستگی آنجا هیچ چنانهم
همان ؛نگارونقشبفت خوشرزيهافرشهمان. بوددگرگون نگشته

وتندیسوگلازهاي سرشارمان کرسیشکوه، هچین پري چینهاپرده
شراب؛ همان نمایی که هاي هاي بلور و قدحتنگهاي میوه وقاب

من بر دیوار نقش زده بودند، همه و همه دست از چهرةنقاشان چیره
را مرئیناسیاها فکر کردم که بر سراسر اتاق پردةام؛بودچون گذشته

م سنگینی انهسیاي که سیاهی آن، چون کوهی بر پرده. اندگسترده
ک یچونیدم، فرنوس را که همدمیمود و در دل آن، خاتون را نمی

دید گرمیبر فرش، بر همه سوي اتاق ،بر سقف،سایه، به سبکی پندار
. رخیدچمیو 

شادمان . دن من، کنیزك بیدار گشتاز جنبی.آه کشیدم و غلتیدم
ن؛ بانوي من، به هوش مآه بانوي : جا پرید و پیش دوید و پرسیداز 

آمدید؟
!به هوش؟:پرسیدم

امشب، شب . سه روز بود که بیهوش بودید.آري.آري: پاسخ داد
یم تالش کردمیگمان . ما که پاك دست شسته بودیم.استچهارم

بهبودي شاه گفته است هرکس مژدة. ردي درمان نکندحکیمان نیز د
. ه دربار برد؛ پاداش بسیار بگیردتو ب

خاتون، خاتون چه شد؟پرسیدم
اندکی . دافکند و لب برچیزیرسر به. شوق ماندوباره از شوریک

بانوي من، خاتونی در کار : کردسخن آغازسپس نجواکنان. درنگ نمود
و پیش پاي شاه آلود لهیده به دربار بردندیک سر خونتنها،از او. نبود
سلطان فرمان داد سر را . در راه مانده بودتکهتکهگویا تن وي . ندندافک
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. در آتش فکنند
به ناگه پیکرم سراسر . و خاموش ماند و اشک ازدیده روان نمود

گو، هم :توان نهیب زدمچنان به خشم آمدم که با همۀ. گرفتآتش 
.اینک شیروان نزد من آورند

ویی آنچه گفته بودم، گترسید و ناباور نگاهم نمود؛ کنیزك
. ید شیروان  نزد ما آورندیبگو. با توام: داد زدم. نشنوده بود

بانوي : با زبانی گره افتاده پاسخ داد. پا به پا نمود. گیج و گنگ شد
تو و گمان نکنم اینک جز من و.من، بسیار از شب گذشته است

کسچیهشاه فرمان داده است ،تازه. قراوالن دربار کسی بیدار باشد
صاري از سپاهیان ایشان ح. ا برون نشودرخصت او به قصر نیاید یبی

.پاستگرد ما بر
. موده بودندخویش زندانی نپس مرا در سراپردة. آه از نهادم برآمد

کنیزك ازسپسوه شدممدتی بسیار در اندیش.موخروش افتاداز جوش
ش به پایم خوی،وي. دارم باشد و سخن مرا به کس نفروشدخواستم راز

اگر بانو خواهد، چه از شاه ایران سخت هراسانم؛ اگر: فکند و پاسخ داد
.از او نیز نهراسم

آمدن من، کس آگاه از به هوش:به نوازشش پرداختم و گفتم
بامداد که شد، پیک مطمئن سوي شیروان فرست تا از وي . مکن

. آیدبخواهد پنهانی نزد ما
ا بیاساید و خویش به بستر دم تگاه وي روانه نموآن. پذیرفت

چه زودتر شر گشتاریافتم تا هرباید راهی می. م و به اندیشه شدمادتاف
رو شدن با ؛ زیرا اینک دیگر حتی توان روبهمودمنمیخود دور را از سر

خشم و بیزاري پیکرم . یدمدمیخوار را در خویش نآن پادشاه خون
یدم خود در آتش دمیروا چندان از وي بیزار بودم که. گداخته بود

مودم چنان نیرویی داشتم که نمیآرزو . کار نبینم؛ اما رخ آن نابفکنم
ش جدا اک تکان سر ازتنیآن پلید چون گنجشک به دست گیرم و به

هاي آشفته دست به گریبان بامداد با این پندارگونه تا بدین. نمایم
پیش از. م داده بودسو، کنیزك کار خویش نیک انجااما از آن.ماندم
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تازه از بستر . تاده بودپی شیروان فرسدرآفتاب بردمد، مهتر پیرکهاین
. پا در تاالر نهاده بودم که سردار، پرده پس زد و وارد گشتبرخاسته،

.مت، درشت استخوان، سپید مو با بانگی رساوي مردي بود راست قا
بانوي جوان بر این ةآیا اراد: سپس پرسید. و درود فرستادتعظیم نمود

چنین پنهانی به شاه شاهان بسپرد که ایناست تا گردن من کمترین 
؟اندخواندهفرامرا 

اکنون تیغ گشتار :پاسخ دادماشتم ودمیپیش رفتم و وي را گرا
ا زمانی دیگر؛ یاینک ببرد. مایدنمیریز بر گردن همگان سنگینی خون

چنین ایران برپا نخیزند، اینردانمهکمیهنگاتا. دیر نپایدچندان
. خواهد بود

خیره به من، ابرو درهم کشید و خویش . از سخنم در شگفت شد
آنچه در سر . بیم به دل راه مدهسردار،: افزودم. ناخرسند نمود

. فرنوس به من گفته است،رورانیپمی
دیگر نامنداشت منپمینهرگز.حیرتش دوچندان گشت

ةخند. پرده، پندار وي بر زبان رانمچنین بیایننم وخاتون بداخجسته
تو .. .؟ینی از همه چیز آگاهم؛ اما تو چهبمی: گفتمتلخی نمودم و

انی من کیستم؟دمی
پا شدن و دست به سبیل کشیدن، دیوار شگفتی بهکوشید با پا

دخت گشتاري، .آري که دانم: خویش درهم فرو ریزد و بعد پاسخ داد
... چنینهمو . شاه ایران

!نه!نه: اش پاره نمودمدست به تندي تکان دادم و سخن
وي اندکی درنگ . گاه آنچه از فرنوس شنوده بودم، بازگفتمو آن

ویی زیرا من نیز گمیراست . آري: اندیشه شد و سپس گفتدرنمود و
درگاه آن شب که برهاي دور،در آن سال.در کار فرنوس مانده بودم

دخت گشتار را : و درخواست دایگی تو نمود، از خویش پرسیدممن شد 
اما ؛با گذشت روزها این پرسش فراموش نمودمکار خواهد؟ هبه چ

تربیت و پاسداري آخرین ؛ستاداشتهانم وي چه در پندار دمیاکنون 
.تارانةبازماند



115آفتابمعبدراز 

تبار تارانم؛ خب، اینک که دانستی من نه از نژاد بیگانگان که از-
ام خواهی نمود؟ یاريگونهچ

چه کنم؟: پرسید
یازیدن به من است و هرگاه بدان که گشتار در پی دست: گفتم

آن زمان تو و . دیگر امانم نخواهد داد،امآگاه گردد از بستر برخاسته
سپرد؟دیگر ایرانیان چگونه تن به این خواري خواهید

نه تنها !ارنداینک همگان خوویی؟ مگر نهگیسخن ازخواري م-
زمین به آگه نیستی که سراسر ایران. نیستدگر در امانکسچیهتو، 

از شاه دانند مردمان چه دل پر اند،یترعآنان که در میان. فغان است
،نداري آن آبادانی زمان تاران، آن آرامش و امنیتپمیتو . دارند

گان و دستی همرویی و گشادهآسایش و خرمی آن دوران، آن گشاده
اینک هیچ لبی به خنده .پابرجاست؟ هرگزچنانهمآن وفور نعمت 

کس .پدتمیدد؛ جز به سوگ و غم هیچ دلی در سینه نگرمیگشاده ن
چیز و سرگردان ت گرسنه و بیعیر.یاراي زبان درازي نیسترا

چشمی،اند و دربین بزرگان و سران، دشمنی، بدگویی، تنگمانده
.یکدیگر بدگمانندهمه به.گ فتاده استنیرنخدعه و،گسستگی

وکنار گوشهدراه چندانزیرا جاسوسان ش؛برهان نیستاین نیز بی
که اگر تو حتی در همین قصر، انگشت به چشم خویش اندپراکنده

.نهی، گزارش آن به گوش گشتار رسیده است
نید؛ مگرکمیاید و کاري نپس چرا دست روي دست نهاده: -

همه از وي ناخرسندند؟کهایننه 
ان که تن و جان به نه آن. تنها ایرانیان پاك نهاد. همه نه: پاسخ داد

از سوي دگر، فراوانی جاسوسان سدي است در راه . انداهریمن فروخته
.کس نتوان اعتماد نمودبه هر. یافتن چارة دردگردهمایی و رایزنی و

پس چکار باید کرد؟ . پس چه:-
و تنی چند از سرداران در نهان من .یمانشستهکار هم نبی: -

تنها در پی پیش آمدن زمان . ایم تا خون گشتار بریزیمپیمان گشتههم
تو نیز هشیار باش این سخنان به کس .یمانشستهدلخواه به کمین 
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. آب خواهد گشتمان نقش برنگویی که نقشه
،ه گشتارتر از اکنون؟ نکند در پی آنید کچه زمانی نیک: پرسیدم

پا خیزید؟ ید تا بهدامن من، فرزند تاران بیاال
ش گلگون اگره بر ابرو افکند و رخ.از این سخن، سخت رنجید

اندکی کهآنس از پ،و او. پشیمان گشتم،از آنچه گفته بودم.گشت
ما که از اصل تو : سبیل به دندان گزید، پاسخ داددرنگ نمود و گوشۀ

باید چند . یم نموددگر از تو پاسداري خواهاما اینک،؛آگاه نبودیم
. ورش مهیا کنیمیتا اسبابروزي تاب آوري

ام ن امروز که حکیم بیاید و تندرستیچگونه تاب آورم؟ همی: -
. گزارش آن به دربار رساند،بیند

از او خواهیم . اران ماستیوي ازاز سوي حکیم نگران مباش؛
. خواست بهبودي تو پنهان بدارد

خود کوشیدم من نیز . از شنیدن این گزارش شادمان شدم
مهتر پیري که ؛ار دارمیخویشتن نیز دو تن:سرافراز گفتمبنمایانم؛

فرنوس است و اینک به جاي ز سراغ تو آمد و کنیزکی که پروردةامرو
. وي به خدمت من برخاسته است

اش جز اما هشیار ب؛خوب است. خوب است: خندید و سرتکان داد
. راز به کس ننمایی،این دو تن
. اندیشه فرو رفتگاه در تاالر آغاز به قدم زدن نمود و درو آن

گریستم، پنداشتم به راستی نمیکه به پیکر نه چندان پیر وي چنانهم
و جز نامش نشنوده بودم؛،چه او را هرگز ندیدهاگر. ینمبمیگاروش را 

هیبت اکنون به سن واند، همممیبر این باور بودم که اگر وي زنده
. انددو از کودکی در دامن تاران بودهاینکهاینویژه به. شیروان بود

که چنانآناحساس آسودگی و امنیت نمودم؛. جوش آمدخونم به
آلودبغضونشاندماشک در دیده. دختی در پناه پدر خویش باشد

. فکنیدنیچنگال آن الشخوار ردمرا،سردار:نالیدم
ام را که بدید، زده نگاهم نمود و گریهشگفت. از قدم زدن باز ماند

دخت من، دگربار : دست نوازش بر سرم کشید و گفت. پیش دوید
دارکه تا جان در بدن دل قوي.نیزمیچنین مگو که آتش به جانم این
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. دارم از تو پاسداري خواهم نمود

؟یم شدآیا پیروز خواه.نگرانم،سردار:-
. دخواهد آمچه نیک باشد، آن پیش گمان هربی: -

هنگام رفتن: م پرداخت و پس از اندك زمانی گفتاو به دلداري
خویش به وي بشناسان و بخواه آنچه حکیم که آمد،.فرا رسیده است

از راه پنهانی کس به سراغم اگر مرا خواستی،. تو خواهی، انجام دهد
. فرست
!؟راه پنهانی:-
است ساخته اي کلبهباغ ۀآري از قصر که برون شوي، در گوش:-

قسمتی از زمستان،ۀچوب براي هیمةدرختان و پر ازکندنۀز تاشده
راهی باریک و نمور خواهی دید که در ،که برداريرا کلبهکف چوبین 

را بسیار دیده کلبه. آوردین فرو شود و از بیرون شهر سر بردل زم
. دگر آیدکارجز به نگهداري هیمه، بهکه هرگز نپنداشته بودم اما؛بودم

پس نیز گذرم از آنجا خواهد از اینراه آمدم وامروزمن از آن: وي افزود
.اران وفادار نمایی، نه کس دیگریبهراه تو هشیار باش که تنها . بود

پا ایستاده ماندم برچنانهم. ت و از تاالر برون شدسپس بدرود گف
. ذهن خویش مرور نمودمآنچه گذشته بود و آنچه شنیده بودم و درو

شادي و اندوه، امنیت و ناامنی مودم در حالتی بین نمیاحساس 
افت و خیزي که سو، سرنوشت دشوار و پریکاز.امسرگردان مانده

داغ مرگ فرنوس و آنچه بر خاندانم چنینهمو ،برایم پیش آمده
ودم و از منمییش نموده بود که آرزوي مرگ گذشته بود، چنان دلم ر
،گونه در جانم ریشه دوانده بود که تا انجام آندیگر سو، شوق انتقام آن

می اندیشیدم . افتمیدم نیز آسودگی نمیشمیحتی اگر در گور ، هرگز
آرزوي خونین خویش دست هچگونه و از چه راهی در کمترین زمان ب

ر پیروز گشتم، خوارش نمایم و چه به آن کفتار پیو اگر برازم،ی
.روزگارش آرم

گونه پندارها بودم که کنیزك آمد و دست به گریبان اینچنانهم
قامت، الغر اندام، حکیم پیرمردي بود خمیده. گزارش ورود حکیم داد
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.بودبس نازك؛ موهایش به سپیدي پنبه سو و صداییبا چشمانی کم
خود که شیروان خواسته بود،چنانآنام شاد شد؛وي از تندرستی

من . کی نیستبا: ۀ سخنانم بشنود، پاسخ دادگاه که همآن. بشناساندم
اما بدان او دارم؛خبر نگهتوانم گشتار بیمیا سه روز دگر نیز یتا دو

وي، خود بیم آن است که . قرار است و تاب بیش از این نداردسخت بی
هر ترفندي هست، زودتر انجام کهآنتر پس نیک. به دیدارت شتابد

.گیرد
. ستبمیاما دل به آن ن؛ارانش آگاه بودیپیمان شیروان واو از

زیرا شاه چندان ؛خیزش هفت هشت مرد جنگی کار او نسازد: فتگمی
است که افکندهچنگایرانبرواراختاپوسچنانوداردجاسوس و سپاه

و سرداري چون تاران نیاز اش به لشگري بس عظیمبراي سرنگونی
.است

سرداران اريیبهنشینمعبداندیشمندانچراحکیم،اي:پرسیدم
برنخیزند؟ 

زیرا در دوران گاروش ؛آنان از سرداران ناخشنودند: پاسخ داد
. شایستگی خویش ابراز ننمودند

یاري سران اندیشمندان که از دربار وپس چه باید کرد؟: پرسیدم
ریز را تو، توان ستیز با پیروز خونۀاند و سرداران نیز به گفتهتافترو بر

سرنوشت من و دیگر ایرانیان چون خواهد شد؟ ،پس. ندارند
. استخویش خرسنداما شیروان که بسیار از ترفند؛ندانم: گفت

. باید ماند و دید چه پیش خواهد آمد
ندکی یارانش ااز پیروزي شیروان و،با شنودن سخنان حکیم

فرنوس چندان از نیروي شگفت . در پی چاره گشتم. شدمدسردل
ه بمیچشم اگر آنان گوشهکردمیاد کرده بود که گمان یمعبدنشینان

پس چاره را در . شان قطعی استسرداران ایران نمایند، پیروزي
.افتمیفراخوانی آنان
ینی؟ بمیاي حکیم، تو هیچ آن اندیشمندان : پرسیدم

که به زیرا هر؛ي بسیاري است که کس آنان ندیده استهاالس:-
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هاراهۀآنان نیز اینک هم. دو باز آید، گشتار خونش بریزددخمه شو
. رندوند تا مرگ کس فراهم نیااداشتهپنهان 
گو نمود؟ووان با آنان گفتتمیپس چگونه : -

گاهآن. تنها ما دوتن آنجا بودیم.نگاهی به هر سوي تاالر انداخت
بود گوران نام که ها پیش مرديسال: کنان گفتپچپیش آورد، پچسر

گشتار به وي کهآنتا مودنمیگو وآنان گفتباايگونهاز راه دور به
باز ،انددمیبسیارش داد تا آنچه ۀبدگمان شد و اسیرش نمود و شکنج

د دیدگانش افت، فرمان دایگاه که به بی گناهی وي ایماناما آن.گوید
کنج منزل گیر،اکنون او پیر و کور و زمین. کننددرآورند و رهایش 

. کار نیک بداندةز چاروبه گمانم هن. افتاده است
خیزي و نزد وي شوي وام بریارياز تو خواهم به: شادمان گفتم

.دهی اسباب دیدار من و اندیشمندان فراهم آردیامپ
این درست که من : شنود، پاسخ دادابرو افکند و ناخحکیم گره بر

که براي وي شود، آگاهم و با هاییئهطوو از تاز دشمنان گشتارم
ام به آن اندازه است که نهاد همکاري نمایم؛ اما همکاريكایرانیان پا

م، پذیرفتم و ارات پوشیده بدتو خواستی تندرستی.میخود به آن نیاال
به جوشرامایم؛ اما دیگر خودکوتاهی ننتا جایی که در توانم باشد

م این تالطم انه سن،سو ندومآنووخروش نیفکنم و بیهوده این سو
.پذیرد و نه در آرزوي مرگ خویشتنم

سر در پیش . کژدم خشم به دلم نیش زد. آه از نهادم بر آمد
. نتوان امید بستپس بر همه کس: افکندم و به اندیشه شدم

آیا : دهانم برون نشد؛ به جاي آن پرسیدمکه از این، گفتاري بود
ناسد؟ شمیشیروان این پیري را که گویی 

آن اندازه که وي . رنجشم چندان بود که بر سخنانم سنگینی نمود
گمان بی: گفت. تر پاسخ دهدکوشید نرم. ن آگاه گشتآنیز از بسیاري
ز هم بسیاري دگر وي شناسند؛ اما او کسی نیست که راهم شیروان و

. بر همگان نماید
. تو گردن نهمباشد؛ به خواستۀ: اند و سپس افزوداندکی ساکت م
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بلکه براي دینی که تاران ؛آن هم نه به خاطر تو.نه بیشتر،ک باریتنها
. دیگران داردبرگردن من و

پس از رفتن وي از کنیزك خواستم . از تاالر برون شدن بگفت ویا
جز تو و مهتر، چند تن : ا گشت، پرسیدمچاشت که مهی. تا چاشت آورد

دیگر در قصرند؟ 
ندان آن شب که تو و خاتون گریختید، شاه چ: کنیزك پاسخ داد

کارکنان قصر به زندان برند و آزار خشمگین گشت که فرمان داد همۀ
گزارش . داشتندرا آنجا نگهو تا بازگشت تو ماچنین نمودند. رسانند

شوي را رها و آشپزباشی و پیرزنک جامهو مهترورودت که رسید، من 
. بند ماندندجا درنمودند و آن دیگران همان

اما خلوت بودن ؛از بسیاري ستمکاري گشتار، سرم سوت کشید
گاه پس از چاشت، خویش در پس آن. پیرامونم را به فال نیک گرفتم

هر کس پنهان نمودم و تا شامگاه به مرور ي قصر از دیدةهاپرده
.خوار پرداختمگشتار خونستیز باۀماندهاي فرنوس و طرح نقشادی

زیرا نخست شیروان آمد و مژده فرداي آن شب، روز خوشی بود برایم؛
ش اندازند و با اران را وادار نموده تا کار سرنگونی گشتار پییداد

از : اجراي آن پرداخت و گفتسرایی دربارة شیوةشوروشوق به سخن
شاه هوس شکار نموده، فرمان داده است اسباب آن مهیا ،اقبال بلند تو

پیمانان نیز از همراهان وي خواهیم این سفر ما هفت تن همدر. نمایند
بازي و شکار گورخر، بود و در رکابش روزگار به اسب دوانی و چوگان 

پا اه بزم سرور و طرب بربز کوهی و پرندگان بگذرانیم و شامگگوزن،
قاصان و در آن شب، ساقی و ر. که قرص ماه کامل گرددگاه داریم تا آن

اران مایند چنان مجلسی آرایند که یو ازنوازندگان که همه ایرانی
هوش از سر آدم و عالم برباید و چندان به گشتار می و کباب خورانند 

سپاهیان ۀآن نیز در پیالاهمزمان ب. تا مست گردد و از پا در آید
سپس ما که . خود گردانندبی خودآنان از و همۀداروي بیهوشی ریزند 

یم، به ناگه شمشیر از نیام برکشیم و بر سر وي وانشستهگرد شاه بر
گمان بیپس از این کشتار،.ارانش فرود آییم و به آنی خونشان بریزیمی
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کار ما این است که نخست .پا خواهد شددر سراسر سرزمین آشوب بر
سپس به سرکوبی .اج شاهی بر سرت نهیمبر تخت نشانیم و تتو را

به جارچیان خواهیم گفت بر سر هر کوي و برزن در .شورشیان پردازیم
اري ما یبالد اصل و نسب تو باز گویند تا ایرانیان دلگرم گردند و بهۀهم

اگر چنین گردد اندك زمانی نپاید که زمام امور به دست ما . برخیزند
.خواهد افتد

چون : کوبید و پرسیدهمکم بهیش را محهادستو شادمانه، 
است؟ 

ام؛ وجد آمدهاکنون من بهاز هم. بسیار نیکوست: پاسخ دادم
. انجام گشته است،آنچه گفتیۀگونه که گویی همآن

دو روز کیتاشب انتقامگشته؛ زیراتوبپندار انجام: پرشورپاسخ داد
.بیش نمانده است

مزه طعم خوش گفتارش را مزههنوز ،شیرواناز رفتنپس
گو وبا گوران گفت: وي گفت. ة دگر دادمودم که حکیم آمد و مژدنمی

کرده بودم، وي بسیار پیر و ازگونه پیش از این نیز اشاره همان. نمودم
چندان که حتی از اتاقک خویش نیز توان دور شدن است،افتادهکار

ه از بیم گشتار هرگز نزد کو را دستیاري است به نام  پورشنگا. ندارد
سخن با او در میان . نشانی پورشنگ گرفتم ونزدش شتافتم. استادنیاید

آنان نیز . نهادم و وي از شهر برون شد و به اندیشمندان پیام باز گفت
.  ماموریت من تمام شد.همین. اندرخصت ورود به معبد را به تو داده

ه راهی باید به معبد از چ: از حکیم سپاسگزاري نمودم و پرسیدم
شوم؟

.شهر خارج شواي کوچک بردار و ازپگاه روز دگر، آینه: پاسخ داد
وي، دیده به کوه دوز تا کی رمیکه پیش چنانهم،کوهرو به پلنگان

گاه آینه در دست بچرخان و نور آن. خورشید از فراز آن سر برکشد
به تو پیام خواهد گونه رو کسی به همیناز روبه.آفتاب باز پس فرست

. چندان دشوار نیست. و راه خواهد نمودداد
و بار دیگر .افتمتمیناما اگر هم بود، از آن برآري، دشوار نیست
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اش داشتم و چندان درنگ نمودم از حکیم سپاسگزاري نمودم وگرامی
باره از شادي چغوانه زدم و کیتنها ماندم، بهکهآنپس از .تا وي برفت

به راستی چندان خرسند بودم که در پوست خود . ش چرخیدمگردخوی
ۀ توان به رقص با همآرم ودوست داشتم شادمانه فریاد بر. دمنجیگمین

. مودنمیچنان آرامم نگمان هلهله و پایکوبی نیز آنپردازم؛ اگرچه بی
. دوست داشتم چنگ بر گریبان فکنم و پیرهن بر تن پاره کنم

دیوار هبانان، قهقهه زنم و مشت بر در وهراس از گوش زشت نگبی
آوازم گونه که مرغان آسمان همکوبم و سرود خوش رهایی سر دهم؛ آن

ب بر آو ماهیان سر از خیز آیندوپایم به جستند و چرندگان پابهشو
م بغض شادي، حبابی بود از تدوست داش. تماشایم پردازندبه آرند و 

زنم، جهانیان از میبر دیوار سینه را گاه که به سختی آن بلور تا آن
گرد چنانهمپس . اش آگه شوند و سرمست گردندبانگ شکستن

تم و گاه وسیع دامن نگریسةخویش گردیدم و گاه به چرخش دایر
که ندم که نه در زمیآن. یا ریزریز خندیدمچغوانه زدم و بغض نمودم

به . شنیدماي را ة شرمگینانهبر فرش ابرها بودم، صداي کرکر خند
کنیزك بود که  در درگاه تاالر ایستاده بود و با. سو نگریستمآن

وي را.به سویش دویدم. گریستنمییندي به سرور من شگفتی خوشا
ا بر اسب سرنوشت سوار که امروز اقبال مپیش آي: در آغوش فشردم

. تازیم،سو که خواهیمبه هر. است
چنین زگارت همیشه اینرو:کنان پاسخ دادو ذوقدستم بوسید

.غم پاره نموديةچه خرسندم که پرد. باد، بانوي جوان
ا تا زیر؛دگر در سراي ما جا ندارد،این پس، غمازنازنینکم،: گفتم

چشم که ببندي .ها چندان نمانده استزدودن سیاهی و نابودي پلیدي
.تریزان آسوده گشته اسخونۀزمین از شر و فتنایی، ایرانو بگش

جز به شادي ،زیرا آن روز تا شامگاهراستی نیز چنین بود؛به
کارم این بود که در تاالر و خوابگاه به گردش پردازم و .نگذراندم

آالت دگر را باۀ زینتها و همو تندیسهاگل،هاو کرسیهاپرده
وم و دقایق را براي شَهبه اندیش.نوازش نمایمآنهاکشیدن دست بر 
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نشینم و آینده بر بشمارم و گاه بر کنجی ن زمان موعوداختدپیش ان

تنه یکگاهو هرافتم و غلت زنم و غلت زنم؛ا بر بستریدیده زنده کنم 
سخن ردم، کنیزك را فراخوانم و اندکی با وي هموتاب این همه شور نیا

شب که وخروش را سپري نمودم وگونه روزي پر از جوشبدین.گردم
ي دشواري که پشت سر نهاده هاشبدم، پس از آن همه بر بستر فتا

. خواب خوشی بنمودم،بودم
هنوز هوا تاریک بود که بیدار گشتم، برخاستم و جامه پوشیدم و 

:رسیدپمیخوابگاه را ترك نمودم تا از تاالر بیرون شوم که کسی به آرا
وند؟رمیچاشت نوي من بیبا

کنیزك سینی خوراك به . مبرگرداندم و به سوي صدا نگریستسر
؟تو در اینجا به چه کاري: گفتمایستاده،خواب يبا جامه،دست

.اکنون باید به بستر باشیهم
درازاي شب را بیدار.بانو جان، خواب به چشمانم نیامد: گفت

این . به آشپزخانه دویدم،وآمدت را که شنیدمخش رفتوخش.ماندم
.نمودمها پیش خودم مهیا چاشت را ساعت

. چیزي بخورید تا نیرو بگیرید: نزدیک آمد و سینی را برابرم گرفت
روشنایی اندك، به چشمانش آندر.بودمحزونکالمشآهنگ

رسی؟تمی: پرسیدم. زدمیوبیم موج نگریستم؛ در آنها شوق
به جایگاه .وي شمیمرگ ۀآخر، تو به دخم.رزملمیاز بیم :-

یا چگونه با رویشان ایستادونه توانی روبهچگ.دانشخدایان هنر و
سخن گردي؟ ایشان هم
به راستی . به خویش آمدم. باره از آنچه شنوده بودم، دلم لرزیدیک

زانوانم سست . ندیشیده بودمه به آن همه شکوه و عظمت، هیچ نیک
ا نروم؟ یبروم: دچار تردید شدم. گشت

: گفت.واك پندارم شنیداین، بر زبان نراندم؛ اما گویا کنیزك پژ
کس از آنان چیزي هر.عمر به شوق شنیدن سخنانشان بودمۀهم

سراپاگوش شدم و به سعادت آنان که به دیدار آن بزرگان ،گفت
بخت بانوي من چه تابناك ةاینک ستار.شتافته بودند، حسد ورزیدم

به چه گویند، شنود وچه خواهد، از ایشان پرسد و هراست که هر
. شان بیندسر، قامت آسمانیة دید
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؟دوست داري تو را همراه خویش برم: - 

اند که آنان چندان بزرگ. هم؛ اما نتوانمجان خواواز دل: پاسخ داد
.دیدنشان ندارمةزهر

تو که : خندان گفتمه، چاشت برداشتم، به دهان گذاشتاي ازلقمه
نیز د اگر همین چند جمله راشمیچه . دلم را خالی نمودي

فتی؟گمین
هوا گرگ و میش . با وي بدرود گفتم و به کنج باغ شدم،سپس

.افتمیراکلبه. وشن، سر به هم نهاده بودندبود و درختان در سایه ر
قدم در راهی .ز سطح آن را که شیروان گفته بود، برداشتمااي گوشه

یس خ،راه. با کشیدن دست بر دیوار پیش رفتم. تاریک و باریک نهادم
ابه چیزي ید شمیآبی فرو ۀ پرا در چالیگاهی پایمگاه. و ناهموار بود

سختی زمان بسیاري گذشت و به. دمخورمیو سکندري کردمیگیر 
گاه که از گودالی پوشیده از آن.نمور را پیمودمةآن شیار سر پوشید

ۀپیکر خواب رفت،خار بیرون شدم، درپس سرةي درهم تنیدهابوته
. پیش رو، کوهی که سر به آسمان برافراشته بوددیدم و درشهر را

گرفتم و آینه را به دست. زدن بوداندك در حال سرآفتاب اندك
یمودم، سر پمیهر مسافت کوتاهی را که . چرخان، قدم برداشتم

روان دنبالم بهگریستم تا کس نمیسو سو و آنبه اینم و ددانگرمیبر
درخشش بارهیککوه نهاد،ۀپیشانی بر قل،که خورشیدهمین. نباشد

به . شدت تپیدن گرفتقلبم به. اددمیکسی به من پیام . نوري را دیدم
مسافت . اما شتاب داشتمرزید؛لمیپاهایم . سوي نور پیش رفتم

گاه که به که آنشتابیچنان با.بسیاري را در اندك زمانی دویدم
مردي نورانی را پیر،در آنجا. کوه رسیدم، خیس عرق گشته بودمۀدامن

دلسوزانه اي ایستاده بود ودیدم که آینه به دست گرفته، بر فراز صخره
شکوه بود که ش آن اندازه تابناك، مهربان و باسیمای. گریستنمیمرا 

درود فرستادم و به ،سراسیمه. تا آن روز همانندش را ندیده بودم
. در پی من روان شو: تگف. دستم بگرفت و برخیزاند. خاکش افتادم

به غاري شدیم که ،گونهاش روان گشتم؛ بی اراده و خوابدر پی
نخست که نهادم، آخرین ۀقدم بر پل. فترمیپله پله به زمین فرو 
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بنهادم، تنم داغ شد و دیدگانمجاهمانت خویش را نیز جرأيذره
ان چشمانم چن. شنودمآهنگ پرتوان قلب خودآشکارا ضرب. گشتتار

فتم، اما رمیپیش . اینک از کاسه برون افتدفراخ گشت که گویی هم
نفس نفسبه .در پنداري غرق بودم. یدمدمیجا را نهیچوکسچهی

در .که از سرعت گردش خونهانفسی نه از شتاب گام. افتاده بودم
هر. دوازده تن گرداگرد آن نشسته بودند. چنان حالی، به معبد رسیدم

اند که خویشگونه که گویی آسمان پرستارهه، با وقار، آنشکویک پر
با بدنی استخوانی، سیمایی همه کهنسال،.اندبه هیبت آدمیان نموده

دانش و آگاهی در آن سوزان ۀدرخشان، مهربان و چشمانی که شعل
سی نشاند و خوده راهنماي من بود، مرا بر کرکمیهنفر سیزد. بود

یش انداختم تا کس نبینم؛ زیراسر در پ.ران پیوستیاۀبه حلق
اندك . یدمدمیشدن به آن همه ابهت را در خود نراستی توان خیرهبه

بانگ رسا و پرطنینی مرا ،خاموشی بر تاالر سایه افکند و سپس،زمانی
چنین است؟. تاران و دخت بیرمانیةرسان ما گفت تو نوپیام: فرا خواند

. چنین استآري، این: رزان پاسخ دادمل. برداشتن نداشتمتوان سر
که از این راز تاکنون غافل !شگفتا: به نجوا گفت،تنی دیگر

.  ایممانده
سرگذشت تو نیک جز همین راز، ما از: نخستین افزودهمان پیر

چنینهمست و اشدهي و چه ارفتهکجا اي وه کردهچدانیم آگاهیم و
اینک بگو به چه .بر ما آشکار استهوس پوسیده مرد گیتی، گشتار نیز 

اي و چه خواهی؟ کار آمده
پروا بی. اراي سنجیده سخن گفتن نداشتمیگونه نگران بودم کهآن
. اري کنید  تا وي از میان برداریمی:پوشی گفتمو پرده

.نه مرد جنگ،ما اهل دانشیم: پیر گفت
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ان آگاهید؛ مگشما که بر حال ه: گفتمآلودبغض.توان ازکف دادم
انید؛ دانید که ایرانیان دمیهاي گشتار نیک شما که کشتار و ستمکاري

پس ،اند؛ با این همه نیرو و دانشی که داریدبر شما دوختهچشم امید
ارید؟ دمینراي آنان بربمیچرا قد

هق هقبیفزایم؛ لب فرو بستم ومسخنانگریه امان نداد بر
: گاه گفتآن. اد تا اندکی آسوده گردمل دپیر مجا. درماندگی سر دادم

دخت .داشتن آب بیهوده استچشمه نجوشد، امید بهافسوس تا
زیرا جز ما، . اددمینیک اگر پدرت زنده بود، اینک پاسخ تو!بیرمان

ایم اینجا آسودهدرنداري پمیتو . کسی را از آتش درونمان خبر نیست
هرگز هان؟ .ایمداختهپرتنها به خود،و چشم بر همگان پوشیده 

هر اشکی که از خیزد و ها براز سینهکه آهی هر !بدان. چنین نیستاین
مان در سراسر هاچشم و گوش.مانیمنمیاز آن غافل ها ریزد مادیده

ايهگونو شبی نیست که هر سیزده تن بهاندایران زمین پراکنده
؟ همگان ناله اما چه سود؛ر بین مردمان نباشیمناشناس در شهر، د

باید هم کجا؟ جایی کهآنکنند و اشک ریزند و فریاد و فغان بر آرند؛ 
آنجا که باید اشک ریزند، به فریاد برآرند، رنگ خنده بر لب نشانند و

ردازند و به گاه برخاستن، خود بر زمین زنند و پمیپایکوبیرقص و 
با . مایندخرسند و ناخرسند نگونه خویشبدین. هند زنجموره سر د

پس گشتار برآیند؟ ما راستی چگونه باید امید داشت ازوهمه کژن ای
زده بمانند؟ ماتمچنانهمباید هستیم، گو نباشیم، آیا آنان 

. اندپا خاستهیارانش بهاما شیروان و: گفتم
خاندند؛ اما ا سر به چپ و راست چربر لب نشاندند یندیدم لبخند
من بر این باورم که باید زمان دگر شود تا این : گفت. پیر پاسخ دگر داد

. سستی از تن در آید
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؟چگونه: اش با من نبود، زیرا پیر دگري پرسیدگویی سخن
دانید که در . هایش دور ریزیمخاك غربال کنیم و نخاله: پاسخ داد

این پس هر گوییم از. نهاداند، همه پاكچاه کشتگان بسیاري خفته
گونه پیکرش در چاه اندازند تا بدین،بمیردنیز دگردلیر ایرانی 
، پس از صدها یا هزار سال شاید.با بیگانگان درهم نیامیزدشاناجساد

آید که ي نیکو و ژرف انجام گیرد و انبوهی از پاکان فراهم این غربالگر
گشتاریان که دیده و آموخته بودند نیز به دست خاك هايآن پلیدي

گاه آنان به آن. این همه سال فراموش نمایندگذشت ازذهن شسته، با
شان نماییم تا به دل و ة تاران سر کردهجهان بازگردانیم و همین نو
د دهند و جا مانده از دودمان گشتار بر باجان برخیزند و خاکستر به

.باز گرداننددگر بار دوران تارانی
چنان ژرف که آن. سکوت بسیار سنگینی بر تاالر سایه افکند

نداشتم پمی. نودمشمیصداي تپش قلب خویش چون آواي دهل 
.امخواب هستم و این سخنان کابوسی است که به آن دچار گشته

دم که لب آن،چندان که از پس آن خاموشیگیج و گنگ شده بودم؛
دگرشان از مسافتی ي و سازش پارةاپارهگشودند، صداي ناسازگاري 
تو چه گویی : گاه پیر پرسیدآن.شنودمپر بسیار دور و از دل هیاهویی

ا نه؟ یت داریمخوابت کنیم و براي آن دوران نگهخواهی دخت بیرمان؛
:گفتمآلودبغض.دقایقی به درازا کشید تا لب به سخن گشایم

فقط همین؟ ؟بخسبم!بخسبم
؟اي دگر هستمگر چاره: و پاسخ داداهم
دیدگاهم بروعظمت ماندوهازدست رفت، نه آن شکتوان،دیگر!نه

،داد زدم.امجا، در پیشگاه کی و کیان ایستادهو نه مرا آزرم که ک
ةاکنون که به دیدام،گشودهبر حقایقهم اکنون که چشمبخسبم، آن
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اکنون که بیش از هر ، امگر گشتهر، سرافکنی فرنوس عزیزم را نظارهس
بخسبم که هر بار چگونه.زمان دیگر به هشیاري و تالش نیازمندم

ۀینم و پیکر سوختبمیهاي سرکش آتش را هم شعلهنمیپلک بر هم 
؟پیالر را
سیل اشک از چشمانم .حباب بغض در گلویم شکستبارهیکبه

. آسوده نیستممن که چون شما دل: اما لب از شکوه نبستم،فرو ریخت
امید شمایی که همگان را . گمان دیگران قطب جهانیدشمایی که به

زمان به کام رخ کژي از گردش باز بماند وچتانیک اشارهاست به
ۀ هستی رند که گویی همبمیشمایی که چنان نامتان .بچرخدمردمان

ترین جایگاه شهرت و شکوه و افتخار بزرگشمایی که در .ایدرا آفریده
اید براي اینان؟چه کرده. ایدراستی چه کرده، بهاما. یدانشسته

که آنچه خواهم، چون بگویم تا ماندماسیر چنگال تردیدياهلحظ
ویژه با دیدن آن ة ادب فراتر ننهاده باشم؛ بهبیش از این پا از پرد

چشمانبا،یستادهانهیسدست بهچنانهمپیکرهاي پیر و پاك که
بیش از ،گریستندنمیدر سکوتی ژرف مرا ،تابناکشانةپرمهر و چهر

اما اهریمن خشم مجال چندانی براي نداشتم؛این توان گستاخی
داستان ! هاي اقتدارسروران، بزرگان، اي اسطوره: درست اندیشیدن نداد
تان ة توان و دانششما که آواز؟براي مردمانایدخود گویید، چه کرده

ي اریبهگونه است که راه بر گشتار نبستید وچ،گوش گیتی استةآویز
. دست گیرندبهاندیشان زمام امورید تا کژگاروش نپرداختید؟ گذاشت

گیسوي . برندغمایمام مرا به. شاه جوان بر تشت زرین اندازندسر
سراسر .دم تیغ بگذرانندسران و سپاهیان از .فرنوس به دم اسب بندند
تباهی وو کشور به ویرانی گلگون کنند نژاد ایران ازخون ایرانیان پاك

د؟کشن
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وجود ۀبا هم. صدایم نیز لرزان بود.رزیدملمیاز بسیاري خشم 
این مامن که خود درپس به چه کار آیید؟ آیا همین: دمآورمیبرفریاد

؟ ، بس استتن ایمن دارید
ۀگری.زانو زدم و هاي هاي گریستم.دمماز پا در آ.ناتوان گشتم

هق من، دقایقی جز هقتا.اندامم به تکان انداختۀامانی که همبی
سنگینش را گسترد که ۀسکوت چنان سای.نمانددایی در تاالرهیچ ص

گمان آنان سپس که به. سنگ شده بودندبارهیکپنداري همه به
نخستین، با لحنی گشته، آسوده گردیدم، همان فرزانۀاندکی سبک

مپندار . فرزندم، براي داوري شتاب مکن: اندوهگین سخن آغاز نمود
ک از ما هزاران بار بیش از تو رنج یهر. بومیتنها تو داغدار این مرز و 

اما ییم؛گرمییزي، ما از دورن خون رمیاشک دیدگان زااگرتو .ردبمی
اه ما، ما رخد نه به دلخوچمیخود ةچاره چیست؟ چرخ گردون بر اراد

اگردر .ایم، و نه از هیبت گشتار ترسیدهنه از گستاخی گاروش رنجیده
، نه به خواست ایمم و اگر دست بر دست نهادهایاین معبد گرد آمده

.که بدانیتر از آنی تو، جوان.ایمکه بر گرداب ضرورت افتادهخود
از استیالي . شتابان رو به نیستی است و پاکی رو به پلیدي،هستی

همان دم که تاران رفت و گاروش بر تخت . پلیدي گریزي نیست
گاروش پور ن نشان که مگربه آ. سیاهی سر از سایه برون کرد،نشست
چون . تاران نبود؟ مگر مهر و دانش و ادب از وي نیاموخته بودةو پرورد

شد به تاق ابروي زنی سرزمین به باد داد؟ چرا دم گرم ما بر آهن 
ش کارگر نیفتاد؟ بدان که همان روز، در همان بارگاه  شاه شاهان، دسر

شنودیم که اهریمن . سیاهی سرکش را شنودیمۀشیه،از مسافتی دور
یال و دم وبد وکمیسم به زمین ،چگونه به هیبت اسبی کف بر لب

دریافتیم . وبدکمیکشان سر به درب دانش و عقل افشاند و شیههمی
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.ک است و مانع تاریکی نتوان شدمرگ آفتاب نزدی
...اما شما: -

دانش، زرهی است که هیچ : م بریدسوي تاالر سخنکسی از آن
!.کار گیرندش، اگر درست و بهنگام بهگزندش نرساندتیري 

ا کی از آنان بود، بی.سوي صدا چرخاندمزانو زده، سر بهچنانهم
انگشتان دو دست بر هم ،گاهشچون برف، آویخته تا کمرریشی هم
ه دیگران کمیهنگا،اما: افزود. داشته بودبرابر سینه نگه،گره نموده

خردان نیز بر خردي گردند، بییرند میزبان بیدانش را پس زنند، ناگز
. کی پرتاب شوند به ژرفاي پلیديپرتگاه تاۀلب

پندار آلوده نیز به سر نیزه : یکی دیگر از دانشمندان زمزمه کرد
.اگر کالبد از میان برداشته شودحتی دد،گرمیپاك ن

؟ کار آیده به چ،دانشی که راه بر تاریکی نبندد: آوردمفغان بر
.آفرین: یکی از پیران که تاکنون لب نگشوده بود، سخن آغاز نمود

؛ایمراه و چاه نموده. ایمما نیز به پراکندن دانش کوشیده. نیک گفتی
خواهانند که بیشتر .اندبه راه قهرمان ماندهاما مردم آن بنهاده، چشم

ت، تا این پندار هس.جایشان بکوشندجایشان بیندیشند، بهدیگران به
دست اي بهویران باید گردد تا تجربهگویی گیتی.هیچ امیدي نیست

پندار من امیدي به رستاخیز و خفتن تو نیز بگویم، بهةو اما دربار. آید
.دگر، میسر نیستايگونهبرافراشتن سلطنت تاران

همان گو در بین دانشمندان از سر گرفته شد ووگفتبارهیکبه
اما من دیگر به سخنان آنان اعتنایی ؛گرفتهیاهوي نخستین باال

چه گفتم، . سپس ندانستم تا کی ماندمغرقه در خود گشتم و. نداشتم
آن اندازه . چه شنودم، چه گذشت، چه کردم و چگونه به قصر بازگشتم

تپانچه . م که کنیزك به دیدنم هراسان گشتدار خویش بوددرگیر پن
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ات جان، رنگ به رخبانو: پرسید.به چهره زد و به ناخن، گونه خراشید
؟چه شده،نمانده

ام، دریافتم غروب است و من بر بستر افتاده. گاه به خود آمدمآن
زك از کنی. میلی به پاسخگویی نداشتم. جامه از تن کنده باشمآنکهبی

خش جامه وهنوز خش.هم نهادمخواستم تنهایم گذارد و پلک بر
وش نشده بود که به خواب سنگینی شت، خامگمیپاي کنیزك که دور 

. فرو رفتم
یم خونین است و تیغ تیزي به مشت هادستنخست، خواب دیدم 

مسرم برهنه و پیرهن بر تن. شاه گریزانمةهراسان از سراپرد. دارم
گیسویم ۀدوم، باد در دامنم پیچد و تازیانمیپیش که . ستاپارهپاره 

خورد برو صداي چکاچاك ،هوسرم، همهمه و هیاپسِ. به بازي گیرد
ۀ اسبان برپاست و سوارانی چند که نیزه و سپر و شمشیر و شیه

پیش رویم، سکوت و سیاهی . نعل از سویی به سوي دگر تازانندچهار
ا یکییهمه مست و هر از گاهیها پر از گزمه است،برزنکوي و.شب

ناسزا تنی چند از آنان عربده کشند و مشت بر دربی بسته زنند و 
وگاه که از کوچهدهند و آنمستانه سر يقهقهه،گویند و سپس
ي خویش نشنوم و هانفسهنگ تند پاها و آجز ضرببازارچه پیچم،

سوق که رسم، به چار. من تنهازده وهیچ نبینم غیر از تاریکی خیمه
و گزمگانی ،هاراههشت مشعل سوزان بینم، کوبیده بر ستون دو سوي 

اند؛ یا برپا ماندهخسبیده ،تهسنش،هاي بستهبر سکوي حجرهبسیار که 
گوش در رفته، با چشمانی خونبار و سبیل از بنا،همه تنومند، گستاخ

آنان.ها دارنداي که بر گردن و گونهشیارهاي صورتی رنگ زننده
نزدیک . م بگیرندنقهقهه زنند و از جا برخیزند و گردبارهیکبه دیدارم،
کی از یدست دراز کند و مرا سوي خود کشد کهک یاست هر
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.دانشمندان به نجوا در گوشم گوید  با زیبایی خویش چاره نما
که خود به هیبت غالمان ینم بمیده تن را دانم و هر سیزگرمیسر بر

یس ه رئبمیچشپشت.ک اشاره بس است تا دریابمی.اندمن آراسته
مجالی و پیاله بچرخانم و درده،خوانبزم گزمگان نازك گردانم و آنان به

.از پاي درآیندفزایم و به آنان بخورانم تااداروي خواب برمیکوتاه،
. به دخمه شوم و بر تخت آرام گیرم،گاه رسته از دامآن

چشم به سیاهی براق آسمان . غلتی زدم و بیدار گشتم،پس از این
وزید و نکی میخنسیم.مودنمیدوختم که گذشت پاسی از شب را 

دوباره . گین بودیم سنهاپلک. فرو رفته بودايگونهقصر درسکوت خواب
تنها خواب گور و اسکلت و تاریکی ژرفبار تا بامداد،دیده بستم و این

که از بستر برخاستم، آن ة نور دیدم؛ اما همینو تابش کورکنند
ید شبی که گونگی پندار رنگ باخت و به اموتاب و مهها و تبکابوس

انستم اینک گشتار دمی. در پیش بود، سرشار از شادي و اشتیاق گشتم
رس چشمان تیزبین شیروان و دگر در دید؛اندیارانش در شکارگاهو

هر در و داش روان گردنبه هر جا که اسب تازد، در پی. پیمانانهم
ۀچون عقابانی که طعم؛پیرامونش خواهند گرفت،نقطه که بایستد

آنان که ۀتوزانههاي کینخبر از نگاهیو وي ب.ندراۀ بال دیش در سایخو
ارند، سرمست از ورزش و شکار دمیکمترین رفتارش را از دیده دور ن
اي سیاه گشاید و دندانش را به خندهاست و هر از گاه دهان زشت بی

. خرسند و پیروز به همراهان فخر فروشد و خود بنمایاند
یمود و بر فراز پمیخورشید بیشتر آسمان شرق چه نه هرگوبدین

تا پیش از نیمروز را.شتگمید، شادي من نیز بیشتر شمیسر ما 
خواندم ودم کنیزك را نزد خود فرابهپندارهاي خوش گذراندم و دمبا

چ آرزویی نداشتم جزهی.وشنود نشستمگفتبا وي به خنده و
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اندك دچار دلهره و تشویش اما پس از نیمروز اندكفرا رسیدن شب؛
ي خونین پیش هاصخرهرو به سمت چه بیشتر خورشیدشدم و هر 

وچندان که خنده از لب زدودمشت، گمیتر ام افزونقراريبیفت،رمی
غروب که شد، دیگر حتی . ی خزیدمجگو بستم و به کنودم از گفت

تم و از تاالر به فرمیاز خوابگاه به تاالر . نداشتمزجا ماندن نیکیتوان
ام کمتر به دلداريتااندم رمیشتم و کنیزك ازخویش گمیخوابگاه باز 

ة آمادبا خویش سخن گویم و خود.پردازد و بیشتر به اندیشه فرو شوم
اي چون ملکهۀآنچه شایستسرایی ودشمنان، سخنشورشرویارویی با

ر تخت یدم نشسته بدمیو هر دم خویش در پیش .من بود، نمایم
و آن. و کمر به خدمت بستهبه فرمانبا وزیران و امیران گوش؛شاهی

سیاهی از پوست و ۀمتالشی گشتار که چون کومۀالش،سو ترك
شب که شد، نه شام خوردم،.لودآخون،مودنمیاستخوان و مو 
بستر نشستم و چشم به چون تندیسی از سنگ بر . نه چیزي گفتم
. ودنمماه که در آسمان پرتوافشانی میامل به قرص کپنجره دوختم،

ي هادستپیمانان را دیدم؛ با ر آن تشت نور، سیماي شیروان و همد
که چشم به تاریکی ه در سینهۀ شمشیر و نفس بندشدنشسته بر قبض

آشکارا آواي . ساري پرداخته بودگمیدوخته بودند؛ به آنجا که گشتار به
سروري که .نودمشمیسرور را و چغوانه و پایکوبی و،دف و چنگ

هایش ها و گستاخیها و پیروزيها و شاديار با هوستگویی بدرود گش
یم سنگین شد و راهزن خواب مرا هاپلکم که ددر این پندار بو. بود
م و سراپا ازدهمردانه پوشیده، نقاب بر چهره ۀدیدم من نیز جام. ربوددر

،شاه. در دربار نیستکسچهی.مانشستهاران به کمین یپوش باسیاه
،روي تخت. وتنها بر تخت نشسته، به عیش و نوش پرداخته استیکه

هاي مملو از هاي شراب و بشقابته از قدحروي زمین، هر سوي او انباش
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ملچ صداي ملچ. هاي ریحان و کباب استي گوناگون و سینیهاوهمی
گویی گرگی کهچنان؛ آندهان وي در سکوت تاالر طنین افکنده

رخانم و به چمیسر . ورش برده استیشکار خویشۀگرسنه بر الش
.پیمانان همراه من هستندۀ همک تن، همیجز. گرمنمیتاریکی اطراف 

کدام است؟ ،هدکه نیامآن: رسمپمیز خود ا
ناهمرهی وي از زبان ةپارم پس از پایان کار، انگیزسمیاد یبه

نفس درسینه بند نموده، از شکاف . قرارندبییاران .شیروان بشنوم
. اندک اشارهیدیدنةو آماد،هاي سیاهشان چشم به من دوختهنقاب

گرم که خسته از بلعیدن، تکیه بر بالش داده نمیمست به گشتار سیاه
کمر ۀخنجر از گوش. ندارم زمان دلخواه فرا رسیده استپمی.است
همه از نهانگاه بارهیکبه.همدمیشم و با چرخاندن آن، پیام کمی

ویم تا بر سرش فرو ریزیم؛ دمیویم و شتابان رو به شاه شمیبیرون 
دست در کمین ما ها مرد شمشیر بهدر پس هر پرده، دهکهاینغافل از 

ندند، اسیر بمیپیش از آن که به مقصود رسیم، ما را دست . اندبوده
مرا که . کایک بردارندة یاز چهرهد نقاب دمیگشتار فرمان . مایندنمی
،سرخیره: ویدگمی. نددخمیبه شدت ،ناسد، با قهر و غضبشمی

اي نیست که من از آن آگاه نگردم؟ مگرندانی هیچ دسیسه
. از پس پرده نقابداري بیرون می آید. وبدکمیسپس دست به هم 

. رخ بنما:هددمیشاه فرمان 
مرا از بسیاري خشم ،ینمبمیآنچه .یردگمیمرد، نقاب از سیما بر 

گشتار به . اري است که هنگام کار، همراه ما نبودیوي همان. رزاندلمی
از هر چه .ياداشتهتو را به پاس خدمتی که به ما ارزانی : ویدگمیوي 

بگو چه خواهی؟ . خواهی، بی نیاز گردانیم
شد وکمیو زبان بر لب ایدسمیسردار خائن دست بر دست 
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سه چیز از : هددمیسپس پاسخ . رخاندچمیچشم به هر سوي تاالر 
.درگاه خداوندگار زمین خواستارم

نخست؟ : رسدپمیشاه 
.نخست تندرستی و عمر جاوید شاهنشاه

هد و ران دمیشادي سر ۀسپردگی بسیار قهقهگشتار از این سر
ما نهیب به،پس از آن. ارد و سوي او می افکنددمیمرغی از بشقاب بر

. اران منیاي ازاین است نمونه. ستاخان خام پندارگ. ببینید: ندزمی
ات پذیرفتیم و نخستۀخواست. باشد: ویدگمیو رو به سردار 

. خواست دومت را گو تا بدانیم. خویش تندرست و جاوید نگه داریم
د افتمیبه خاك . رخشددمیدر چشمان پلید سردار، نوري شرربار 

اینانۀدوم این که هم اکنون هم: هددمیپاسخ .وسدبمیتخت ۀو پای
کایک ما یداند و پر کین و پیروز بهگرمیو سر بر. گردن زنندرا

هم دست بر. هددمیشوم خود سر ۀشاه بار دگر قهقه. گردنمی
هد جز من، سر دیگر دمیفرمان . واندخمیوبد و میرغضب فرا کمی
سومین : رسدپمیگاه آن.نندکمیچنین . دپیمانان از تن جدا کننهم

.ددگرمیپا اند و پابهممیسردار اندکی خاموش ؟ام استدات کخواسته
اران غلتیده دریوبه من،ارددمیگاه سر به زیر می افکند و گاه سر بر

ملکه .پاروس: وشد چشم به چشم گشتار ندوزدکمی. گردنمیخون 
.پاروس را خواهانم

اي از شایم؛ اما واژهگمیدم و بیزار، لب به دشنام گرمیم سراپا خش
دهان بازوبسته .نمکمیتالش . نمزمیوپا دست.ودشمیدهانم بیرون ن

توان نفس کشیدن . گویی دهانم پر از پنبه است.بیهوده است.مایمنمی
ینم که خندان بمیگشتار را .ستازدهچشمانم از پیاله بیرون .ندارم

ناسپاس را خود خواهم تا چندان آزارش ۀاین عفریت. نه:هددمیپاسخ 
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.نه،کیاین. نه. دهم که روزي هزار بار آرزوي مرگ نماید
هد و همان گفتار دمیبار دگر، سردار همان رفتار پیشین را انجام 

گونه دست وید و همانگمیشاه نیز، همان پاسخ را . اندرمیرا بر زبان 
یرد و منگمینمایش بین آن دو، بارها انجام هد و ایندمیتکان 

وشم خشم خود کمینم و زمیوپا بیهوده دستچنانهماین سو در
مراهد ودمیناگهان دریافتم کسی تکانم .وانمتمیبیرون ریزم، و ن

آلود با نسراپا خو،کنیزك را دیدم، هراسان.واند چشم گشودمخمیفرا 
پنداشتم هنوز در خواب هستم؛ اما وي ،هپارپارهۀموهاي آشفته و جام

!بانو.بانوي من، برخیزید بانو جان: التماس نمود
چه پیش ؟چرا این چنینی: بر بستر نشستم و نگران پرسیدم

. بانو جان، همه چیز تمام شد: به سختی پاسخ داد. بغض نمود؟آمده
. ارانش را کشتندیار شیروان ودسر. بیچاره شدیم

! چه؟: فتی جیغ کشیدماز بسیاري شگ
هق گریه، پیکرش که با هقچنانهم. آغاز به گریستن نمود

.شاه را از پیش آگاه نموده بودند. آري: رزید، بریده بریده گفتلمی
شمشیر برده؛ عزم ۀه سرداران ایرانی دست به قبضکمیدرست هنگا

. نندزمیو به آنی همه را گردن ختهاند، بر سر آنان ریکشتن وي نموده
اش بیرون کشند و به داده است حکیم را نیز از سراپردهشاه فرمان 

بیچاره حکیم، اینک باید در بستر نزد زن و . دست جالد سپرند
. ازندتمیخبر از سوارانی که اسب به سوي منزل او بی؛فرزندانش باشد

تو این همه را از کجا دانی؟ 
اصل و نسب تو از چنینهمن جاسوس خائن شنیدم؛ گفت آاز 

. اندآگاه گشته
ک از هم پیمانان خیانت نموده است؟ یجاسوس؟ کدام؟خائن
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جاسوس، مهتر پیر بود؛ همان . آنان همه کشته شدند. هیچ کدام
ود رمیاما ندانستم . قصر برون شددیدم سر شب از. سگ ناسپاس

انو جان؟ اما از کجا بدانم ب. اند تا مژده بستاندممیشکارگاه، کنار گشتار 
ک راست سراغ من آمد و درخواست تسلیم ینیمه شب که بازگشت،

مرا نیز به خاطر ،هشدار داد اگر خویش به وي نسپارم. تن نمود
ت را موانستم ناتمیگفت . دستیاري با تو به سربازان شاه خواهد سپرد

در جنگ و گریز چنانهمیش پمیاز نیمه شب تا د. ببرم، اما نبردم
؟آورده استمینی چه به روزگاربمی. یمبود

کجاست؟ کجاست این : رزیدم، داد زدملمیدر حالی که از خشم 
کجاست؟ !مرد پست
اینک او در خون خویش غلتیده است . بانو جان، آسوده باش: گفت
. شدکمییش را هانفسو آخرین 

خونینی را که در مشت می ۀدشن. سپس دستش را باال آورد
.بانو جان، برخیزید و جان خود به در برید: انم داد و افزودفشرد، نش
. برخیزید

تو خود بشوي و ،وشمپمیتا من جامه : گفتم.از جا برخاستم
.آماده شو تا بگریزیم

. هوا روشن شده بود.نگاهی به پنجره افکندم.شتابان دور گشت
شت زن آشپزباشی سرگرم تهیه چاپیر.به مطبخ رفتم. جامه پوشیدم

بسیار گرد آوردم و ۀتوش،اوشگفتیبه اعتنابیوي را کنار زدم و . بود
.جا باش و از مطبخ بیرون مشوهمین: گفتم. در بقچه پیچیدم

کنیزك . شوي خانه شدمبه تن. ام آن بود که ردم نگیردهخواست
پوست سیاه بدن شاداب.ستشمیبرهنه درتشت آب نشسته بود و تن 

مرا که دید، شرمگین خویش جمع . زدمیآب، برق ةو جوانش زیر پرد
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.آسوده باش و شتاب مکن زیرا تو را با خود نبرم: گفتم.نمود
؟چرا بانو جان: هراسان پرسید

ن دامن حکیم و ممیدیدي که شو. من شومم: پاسخ دادم
پیمانان گرفت و مرگشان پیش خاتون و دیگر همشیروان و خجسته

.یز با این سن اندکت به گور شوينخواهم تو ن. افکند
من چه کنم؟ ،آخر بانو جان پس از تو: نگران پرسید. خیز شدنیم

خوش دارم؟ هل به کد
جا بمان تا همین.اي تابان در پیش داريبه خودت که آینده

از سوي مهتر .چه شود و شویت که باشد و چند فرزند بیاوريقسمتت
ت هر که پرسید، سخن.امرا من کشتهوي. یم به دل راه مدهپیر نیز ب

آن دشنه را نیز به من ده تا اگر اسیر گشتم، خون وي . این باشد و بس
.به گردن گیرم

کردن اد و نه دل تنها رهادمینه دشنه را . نخست پافشاري نمود
به سختی دشنه را گرفتم، رخ خیس کنیزك را بوسیدم و . من داشت

ستیغ آفتاب در حال . ز قصر برون شدمجا گذاشتم و ا،وي را گریان
.به کنج باغ شدم و راه پنهانی را در پیش گرفتم. سر زدن بود

ناگهان خویش . ه سر از گودال پوشیده از خار بیرون کشیدمکمیهنگا
مرا . سواران بسیار دیدم که پیرامون گودال را گرفته بودندۀرا در حلق

مان داده بود تا وي از شکارگاه گشتار فر.اسیر نمودند و به دربار بردند
درخیمه چون نوعروسان و دد، مرا بشویند و نیک بیارایند گرمیباز 

پاسی از نیمروز . گران دربار چنین نمودندکنیزکان و مشاطه. نشانند
گرد راه . خیمه پس زد و درون آمدةگذشته بود که آن گرگ پیر، پرد

مد و خود بر زمین خندان، پیش آ. اش نشسته بودبر پیکر پوشیده
؟ايگونهدخت بیرمان، چ: هاي زربفت داد و پرسیدتکیه بر بالش. افکند
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. خشمگین، چشم به وي دوختمچون ماده پلنگی. اش ندادمپاسخ
ن ایگونهبه راستی خویش نیز در شگفت بودیم که فرزند ما، چ: افزود

ریختن این همه خون، . نمخب، بگو ببی. همه زیبا خواهد بود
خونی؟یا هنوز تشنۀات سیراب نمودگیشنت

خونریز تویی و : دوست داشتم بگویم.خود پیچیدمچون مار به
اما . ریختن خون تو هستمۀخوار تویی، کفتار پیر و من تنها تشنخون

از : پیروزي سر داد و گفتۀقهقه.وي نگریستمبرچنانهم.گفتمن
هرگاه هوس این پساز. خواري خرسندیمداشتن چنین رعناي خون

. مهیا سازیمتماشاي جشن مرگ نمودي، آگاهمان کن تاخود اسباب آن
پر موي ةخشکیدۀنشسته، پیراهن از تن گرفت، سینچنانهم

اگر خواهی، به آنی هزاران تن در آتش : خویش برون افکند و افزود
گونه توچندان گردن زنیم که جوي خون راه گیرد تا بدینیاافکنیم و

اي پر کن و به دست ما ده که اینک پیاله. را شاد و سرمست گردانیم
. ایمسخت تشنه

تنگ . پیش خزیدم. و اشاره به خوان گسترده در وسط خیمه نمود
.خودت نیز بنوش: گفت. یاله را پر نمودمپمیبلور برداشتم و به آرا

را امچنگ انداخت، مچ. سویش دراز نمودمپیاله را به . پاسخ ندادم
. اش ریختپیاله لب پر زد و بر دامن. گرفت و مرا سوي خویش کشید

آماده شد به من بپردازد که . کشیدسر بارهیکپس مانده را بگرفت و
دهان سیاه . به کنج خیمه خزیدمش رهانیدم و لخود از چنگا

شارفتهگقیةپالسیدچشمان. دهشتناکی گشودةدندانش را به خندبی
. استخمیاش حرارت بر وچروكچینازسیماي پر.دبوکپارچه سرخ ی

دست، مرا پیش ةپا برهنه نمود و با اشاراک تکان خویش سریبه
گریز نشستم که کمترین ةقوز کردم و چنان آماد. پیش نرفتم. خواند

اي چون سگ الغر و پر پشم و پیله.رفتارش را از دیده دور ندارم
. آي نازنینکم، پیشمنآي غزالشپی: گفت. مود که هارشده باشدنمی
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آي پیش.پیش آي گشتار به فداي آن چشمان و لب و دهان و دندانت
.نازنین، پیش آي. ایران گردانمۀتا تو را بر دیده نشانم و ملک

وشید مرا کمیانگیز خویش که با آن نجواي نفرتچنانهمو 
چه او پیش هر. وپا به سویم خزیدن گرفتافسون نماید، چهار دست

آب از لب و . شیدمکمیپس نشسته، خویش را پس،آمد، منمی
آن چشمان منفورش از پیاله بیرون . زدمیله له.اش آویزان بودلوچه

هم اش را برهاي گندیدهگاه آروارهازهردندان نداشت؛ اما. زده بود
دیدنش فت که ازگرمیخود اي بهچنان چهرهفشرد و پرهوس،می
دور . گونه، دو دور، دور خیمه زدیمبه این.شتگمینم دگرگون درو

. یش را روي من افکندبدبوةباره از جا پرید و پیکر پوسیدکیسوم به
به آنی دشنه از سینه برون کشیدم و چنان . ترین زمان، اینک بودنیک
آتش از بیهودگیاش نشاندم که تا عمر دارد زن بیند وه تنهبمیزخ

. چون خرس کشید و به خود پیچیديااز سر درد نعره. وزدهوسش بس
آراسته از خیمه ةرهزیبا و چۀمجاهمانبا ،سروپا برهنه. درنگ ننمودم

رهگذران به ،در کوي و برزن.بیرون زدم رو به پلنگان کوه نهادم
گرفتند و زنان از ا  با نگاه راهم پیمردان به تمن. نددتماشاي من ایستا

اما . نمودندمیوایی، به ناخن گونه خراشیدند و رو به من شرم این رس
. رفتمتوان پیشۀبا هم. من هیچ اعتنایی به شگفتی آنان ننمودم

از گرما و تنگی وبید وکمیوار سر به سینه چنان دویدم که دل، دیوانه
نفس و گرفتگی پاها، به جان آمده بودم؛ آن اندازه که دوست داشتم 

غار ۀهمین که به دهان. به چنگ پاره کنمخویشۀ گردن و سین
به درون آن درنگبیرسیدم، سر بر نگراندم تا پس خویش بینم؛ 

. دویدم
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او ۀهم دوختي بههالبچشم از . جا شدصبرانه جابهبی

چکار کردي؟ . بعدش چه شد. بعد،خب: پرسید. اشتدمیبرن
اي به کتاب کرد شارهبا دست ا. خسته شده بود. دادپاروس جواب ن

تخت گذاشت و يسرش را به نرده. هاي پشتش تکیه دادو به بالش
. اي از اندوه روي صورتش سایه انداخته بودپرده.یش را بستهاچشم

دوست داشت هر چه زودتر پایان . مرد؛ سربرگرداند و به کتاب نگاه کرد
به کرسی نرسیده هنوز . بلند شد و به طرف آن راه افتاد. ماجرا را بداند

ام خواهی اريیآیا: پاروس را شنیدۀبود که صداي ضعیف و خست
نمود؟ 
گرفته وغميهاچشمباکهدیدرااو.برگشت.کشیدرفتنازپا

چه کار برایت بکنم؟ .. .؟چه کمکی: پرسید. بازش به او زل زده بودنیمه
. یماران را به دنیاي زندگان بازگردانیچاه را بیابیم و

!؟هاي هزار سال پیشآن کشتهیاران؟کدام
. او را تایید کردۀپلک به هم بزند، گفتآنکهبی. زن لب باز نکرد

هاي چهل روز ها و محرومیتتالش. ۀ ریزي در تن مرد دویدرعش
ها حس کرد دیگر توان تکرار آن سختی. گذشته در نظرش مجسم شد

دیگر بس .ماشدهخسته .نه: ویدتصمیم گرفت بگ. نشینی را نداردو چله
: جواب داد. پاروس بود، مانع این حرف شداما نیرویی که در نگاه؛ است
. دانم کجاستچاه را میاتفاقاً

زده ذوق. از جا بلند شد. ي زن درخشیدهاچشمبرق شادي در 
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. شتاب کن به آنجا شویم.پس درنگ سزاوار نیست. چه نیکو:گفت
هاي تخت و یین آمد، مرد تازه متوجه شبکهپاوقتی که از تخت

که یشد تن کسهاي ریزي که وجود آنها باعث میروزنهبستر شد و
به کهاینپیش از . وابد، مدام در معرض گردش هوا باشدخمیروي آن 
کی از یپاش طالیی بزرگی را از داخلهفتم بروند، گالبةطرف پرد

از آب و عصاره پر کردند و راه و آن راهاي گنج بیرون کشیدندصندوق
فشرده همیش را بههالبدر حالی که . پاروس شتاب داشت. افتادند

کدیگر جدا ینور لرزان شمع، آنها را از. اشتدمیپیشاپیش قدم بربود،
،ترفقط بلندتر و وسیع،با همان طرح،قامت موزون زنۀسای. کرده بود

یفت؛ و سیاهرمیو جلو ردکمیسقف و دیوارها و سطح تونل را پر 
هر . دشمی، به دنبال آن، روي زمین کشیده پهن مردۀباال تنکوتاه و 

رو دوخته بودند اعتنایی به دوري راه و گذشت دو ساکت، چشم به روبه
هنگ نرم آسایش لباس و ضربۀخش خفصداي خش.زمان نداشتند

ه به کمیهنگا. فترمیکافت و پیش شمیسکوت را ةپرد،پاهایشان
پاروس با دیدن آن همه بارهیکچاه رسیدند،ۀوسیع زیر دهانۀمحوط

برق شادي در .وتاب افتاداز تباستخوان اجساد،ةدخاکستر و باقیمان
ي ایستاد و اگوشهدر .به ابروهایش انداختگره.نگاهش خاموش شد

م از چشآنکهبی. ش پر شد و باال آمدانهیس. ید، زل زددمیبه آنچه 
ۀالی.آهی عمیق کشیدرویش بردارد، دهان باز کرد، سر برداشت وروبه

. اش حلقه بستیش بیرون خزید و روي دیدههاپلکنازك اشک از زیر 
. بلند شوندها شکل بگیرند ومگر روز محشر این: کنان گفتمرد زمزمه

! شان کنیم آخرم زندهوانیتمیما کی 
ي زیر الحظه. و لرزیدآویزان شدهاي بلند زناز مژهاشکةقطر

با صداي . دوباره آه کشید. اش چکیدبعد، روي گونه. نور شمع درخشید
تالشمان را خواهیم نمود؛ اگر هزار سال به دراز : ي جواب دادارفتهگ

. هیچ کاري نامیسر نیست. دکش
اشت، آن دمیپاش را گرفت و در حالی که با احتیاط قدم برگالب

همراه با تراوش ذرات آب و . تکان دادهاي استخوان تکانرا روي کومه
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،مرد. کیدچمی،قطرات درشت اشک او نیز روي بقایاي مردگان،عصاره
هایش هق گریههاي او و گوش به هقکه چشم به لرزش شانهچنانهم

.کردمیداشت، در کناري ایستاده بود و با نگاهش او را دنبال 
الند که روزي این خاکسترهاي درهم شده، وانست به خودش بقبوتمین

ه دعمرش را بیهوکردمیاحساس .یرند و زنده خواهند شدگمیشکل 
در به ویژه عدد هزار سالی که پاروس گفته بود،. هددمیبه هدر 

ید دمی. طنین می انداختاشذهندر اًنظرش مجسم شده بود و مرتب
کبار یت این را ندارد کهدیگر طاق.ستاشدهاز ماندن در دخمه خسته 

هم به امید واهی؛ امید زنده دیگر به انتظار بنشیند و سختی بکشد؛ آن
توان خود ۀچهل روز، چهل شب هم.هزار سالهةهاي پوسیدشدن مرده

برسد؛ و حاال پس از آن همه رهایی فراۀبرده بود تا لحظرا به کار
دوباره ازاید ب،داري، پس از آن همه شب نخوابی و روزهمشقت

نه چهل سال، ؛هم نه چهل شبآنپایانشروعی بی. نو شروع کند
!هزار سال. هزار سال

دید .به خود آمد. افکارش پاره شدۀبا صداي خودش، رشت
پاش را گالبچنانهمنی به او، مات زده و خمیده با تأاعتنابیپاروس، 

هاي آن پیدا بود تکان دادناز راحتی حمل و. ستاداشتهبه حرکت وا
نقطه نقطهروي زمین،.چیز زیادي از آب و عصاره باقی نمانده است

ه دمه مانندي باال آمۀبوي پوسیدگی مثل الی. دشمیآثار رطوبت دیده 
کهاینو بعد از کار عصاره پاشی که تمام شد.شستنمیبود و به دماغ 

زآن نیةرپاش را سروته گرفت و تکان داد تا آخرین قطزن گالب
قدر آنهاچشمحالت .بچکد، نگاه سرد و سنگینی به مرد انداخت

پس هر دو بدون . ت نکرد چیزي بپرسدأکه مرد جردباشکوه و باوقار بو
ا در سکوت طی رطول تونل .ندااي راه افتادهدن کلمهرردوبدل ک

هواي . و به سقف نگاه کردمرد سر بلند کرد.به تاالر رسیدند.کردند
به خاطر آورد از شب پیش تا حاال چیزي . ت روزنه تاریک شده بودپش

دستی روي آن کشید و . شکمش به سروصدا افتاد.نخورده است
ات نیست؟تو گرسنه: دیپرس
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ک راست به طرف تخت رفت، ی،پشت به او. پاروس جواب نداد
زن، . مرد، سوالش را تکرار کرد.هایش را بستروي آن دراز شد و چشم

ي ساکت الحظه. تکان دادنهۀسرش را به نشان،چشم باز کندآنکهبی
لعنتی ةدوباره باید از این عصار: به اطرافش نگاه کرد و بعد پرسید. ماند

...کهاینا یبخورم،
هر چه دوست داري ،حلوا، میوه. نه: کنان جواب دادپاروس نجوا
. بخور، مگر گوشت

. دهانش آب افتاد.رفتگوشت، دل مرد مالش ۀبا شنیدن کلم
...گوشت: گفت. بیشتر احساس گرسنگی کرد

آبی که در دهانش جمع شده بود، . تمام کنداش رانتوانست جمله
ک یعجب دلم براي خوردناتفاقاً: گفتآن را فرو داد و .مانع شد

انی وقتی این دمیآخر چه ،ونرم درست و حسابی، لک زدهغذاي چرب
ا دود کبابی یود وشمیکرده بلند وجگر سرخلبوي عطر پیاز داغ و د

اصال . د، چه لذتی داردخورمیزد، به دماغت پمیکه با آتش زغال 
. آیدآدم حال می. دآورمیآدم ۀهوش به کل

ساکت ماند و به زن . کالمش را بریدۀشکمش رشتةصداي کشید
هاي گره ي بسته و ابروهاچشماما او با ؛زل زد تا واکنش او را ببیند

.تخت نشستۀروي لب.جلو رفت. خورده، خودش را به خواب زده بود
نم این کمیناراحت نشو؛ اما من خیال .پاروس خانم: نرم گفتنرم

ايهتو فراموش کرد. ادت بردهاز یزندگی راةخواب چند هزار ساله مز
زندگی به خوردن و خوابیدن و ةانی که مزدمین.عنی چهیکه زندگی

باور . زیچچیهنیست، زیچچیه،عنی جز اینی.گذراندن استخوش
. وزدسمیخر دلم برات آ.ویمگمیفقط به خاطر خودت ها رااین،بکن

همه کمال و معرفت حیف نیست که این ،این جوانی،این قشنگی
ارد کهداي تو به من بگو ببینم، آخر چه فایده.. .خودي حرام بشود؟بی

؟آخرش چه.. .زجروبدبختی و محرومیت بدهی؟ک عمر به خودتی
،پس چرا دم را غنیمت نشمریم و نیاییم مثل همه.. .نیست؟رگمگر م
هند تا دمیو سختی به خودشان نندکمیعقلشان کار کهآنهاییمثل
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خوشی بگذرد، خوش نگذرانیم؟ من وروزگار به خوبی،این چهار روز
ک روز زندگیینخورم، ارزشویم عمر صد ساله با بدبختی وگمیکه 

وتخت و لشکرکشی و فرمانروایی به تاجکه با شادي را ندارد شادي هم 
کیف کنی، همین که ک غذاي خوب،یهمین که از خوردن.نیست

،به سیروسفر برويبخندي،راحت بخوابی و راحت بیدار بشوي، بگویی،
و از خیر این نوي بیا شمیاز من ... سعادتمند هستی،شاد هستی

یک زندگی ساده و بیا و تصمیم بگیر. درازت بگذروآرزوهاي دور
من هم .ويشمیجوري خوشبخت ریزي بکن؛ اینسعادتمند را پایه

حساس غربت و اذرهک ینگذارم.باشمتیبراهم شوهر خوبیدمیقول 
ها؟ چه ومشمیغمخوارت . ومشمیات کسی بکنی همه کسبی
نی؟کمیقبول ...ول؟قب؟وییگمی

پیش سر. جوابی نشنید.و منتظر جواب ماندنفس بلندي کشید
؛ستارفتهمتوجه شد پاروس به خواب سنگینی فرو .دقت کردبرد و

پیش ۀلحظاز آن اخم و گرفتگی چند.شدکمیآرام و منظم نفس 
ک یصورتش به شادابی و معصومیت صورت. اش نیستنشانی در چهره

قدر مطمئن و راحت خوابیده که انگار سر روي آن.ستاشدهکودك 
با گفتن آن کهایناز. ي به او زل زدالحظه.استگذاشته زانوي فرنوس 

دهان . اخم کرد. ها فقط خودش را خسته کرده بود؛ ناراحت شدحرف
در ،بلند شد و غروغرکنان. باز کرد تا چیزي بگوید؛ اما منصرف شد

سر . شید به طرف حمام راه افتادکمیه زمین که پاهایش را بحالی
. دهانش خشک شد بود. کردمیهاي پایش درد زانوها و ماهیچه

شید از چه کمینقشه .فترمیبا خودش کلنجار . متالطم بوداشذهن
.رسیدبه حمام. خودش بکندۀراهی ملکه را مجبور به پذیرش خواست

روي ةشدو حلواهاي چیدههانییریشو هاوهیماز ونشستسکوکنار
اما حس کرد با ؛نظیري داشتة بیوبو و مزک رنگیهر. آن چشید

این نیاز در . هوس گوشت کرده بود. ودشمیخوردن آنها سیر ن
هاي گاهی، ناخودآگاه پرهقدر که گاهدوانده بود؛ آنوجودش ریشه

دست و .رزاند شاید بوي کباب به دماغش بخوردلمیاش را بینی
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کی بعد از یها رامحتویات بشقاب. هانش به سرعت به کار افتاده بودد
انگار . کردمید، احساس سیري نخورمیلعید؛ اما هر چه بمیدیگري 

به اعتنابیدل کرد برود و دل. هنوز گرسنه بود. چیزي نخورده بود
از حمام بیرون . بپزد و بخوردچند ماهی از حوض بگیرد،قانون دخمه،

یند، سرش بمییش تار هاچشم. متوجه شد. به طرف حوض رفت.آمد
ادش آمد روز ی.ند؛ توان ایستادن روي پاهایش را نداردکمیدرد 

بیدار ماندن شب پیش و خواندن اوراد تا .گذشته را نخوابیده است
؛هاي متماديساعتن به سرگذشت ملکه تادادصبح، نشستن و گوش

اي رفتن به چاه و بازگشت از آنجا، او را همراهی با او بر،و پس از آن
از شب قبل تا امشبکردمیقدر که حس از پا انداخته بود؛ آنکامالً

.ک قرن سرشار از تالش و دوندگیی؛گذشته استنک قری
و به نشست جاهماناي آب نوشید وکاسه. کنار حوض رسید

میآرادستش را به.ها چشم دوختتالطم اندك آب و بازي ماهی
یشهاانگشتسرها بیایند بهماهیتاصبر کردول حوض فرو برداخد
،صداي شروشر ریزش آب از کوزه و سکوت سنگین دخمه. ك بزنندون

رخوت دلپذیري . یش سنگین شدهاپلک. کردمیرا به خواب دعوت او
هاي از هم الي انگشتماهی قرمز ریزي آمد و از البه. در تنش نشست

ماس تمینر. گذشت و کف دستش شروع به کاوش کرداش گشوده
ماهی .دلش مالش رفت. ي کوچک آن را روي پوستش حس کردهالب

که به صورت مورب سرش را پایین برده، دم کوچک ظریفش را باال 
اد، خطوط کف دست و دمیه چپ و راست تاب بمیو به آرا.دگرفته بو

ت دستش را مشت کند و تصمیم گرف. زدبوسه هاي او را بین انگشت
شکنی ندارد؛ ماهی را از آب بیرون بکشد اما متوجه شد جرات قانون

اي وضعیت را از این که هست بدتر رسد با انجام کار غیر عاقالنهتمی
در جاي .بلند شد و به طرف سکو رفت. از صید منصرف شد. کند

ۀقحد.سعی کرد بخوابد. یش را بستهاچشماش دراز شد و گیهمیش
خواب به رمق شده بود،بیکامالًکهاینبا . یش خشک شده بودهاچشم
تالش کرد افکار . به هم فشردیش را هاپلک،غلت زد.یش نیامدهاچشم
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.انگار مغزش از فعالیت افتاده بود،یندي را در سرش بپرواندخوشا
هر موضوع دلخواهی را . وانست فکرش را روي چیزي متمرکز کندتمین

و جاي خود را به کردمیفرار اشذهنشید، بالفاصله از کمیش که پی
.غلت زد. درد سرش بیشتر شد. اددمیومرجی گنگ پر هرجۀ همهمه

از خودش . نشد. را به مغزش راه ندهدزیچچیهسعی کرد آرام باشد 
!خب، بگیرم بتمرگم دیگر.. .؟چه مرگم شده: پرسید

.اش گرفتلج. ربودنشبیشتر خواب را از چشما،این سرزنش
رخوت و . یش سنگین شدهاپلک. احساس آرامش کرد.نشست
قدر که مطمئن شد اگر سر به زمین آلودگی به سراغش آمد؛ آنخواب

یش را روي هاپلک. دوباره دراز شد. بگذارد، تا صبح بیدار نخواهد شد
اش به شدت درد شقیقه.یش نیامدهاچشمخواب به .هم گذاشت

. ر جانش دویددمیآرانا.طنین انداختاشذهناهو در هی. گرفت
ي آرام به ابا مشت چند ضربه. اش را فشردشقیقه.یش را مالیدهاچشم

متوجه شد .چشم باز کرد و نشست. بوددهیفابی. خودش کوبیدۀکل
بخش آلودگی لذتا بلند شود همان رخوت و خوابیاگر بنشیند و

پس تصمیم . ز شود از آرامش خبري نیستاما اگر درا؛ودشمیدچارش 
.اطراف انداختبه نگاهی . از پا در بیایدکامالًقدر بنشیند که گرفت آن

بعد، . فترمیاالوپایین بمیش به آراانهیس. پاروس غرق خواب بود
او را به خود ،کتاب کهن را دید که روي سکو، انگار با خاموشی خود

بخش .دوباره روي سکو دراز شدرفت کتاب را آورد و . واندخمی
در قسمت دوم این بخش نوشته .سرگذشت ملکه پاروس را باز کرد

شتیم گمیاندك آماده خورشید به خون نشسته بود و اندك،شده بود
از دخمه برون شویم و با چون همه وقت،تا با فرا رسیدن شامگاهان

شویم که  ذرد، از نزدیک آگه گمینشین گردیم و از آنچه رعیت هم
.اي موهوم خیره گشتاز حرکت بماند و به نقطهبارهیکژیسبوار 

.برخاست،پس از درنگی عمیق. سپس زانو زد و گوش بر زمین خواباند
یش هاقدماز سبکی . تابدشمیاز شهر به سوي دخمه یک کسی:گفت

.پیداست، زن است
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!پاروس: من گفتم. همه از کار ماندیم و به وي نگریستیم
در آخرین دم به دخت . یید تکان دادنددیگران نیز سر به تأ

هنر و ۀما هرگز دست به خون نشوییم زیرا خواست: بیرمان گفته بودم
این بدان که .نه ویرانی،و آفرینش استادب و دانش، بازسازي، آبادانی

لشگریان او چندان آسان است که پلک بر ۀریختن خون گشتار و هم
.نخواه که سوگند بشکنیم و هدف خود نادیده بگیریماما ؛هم زدنی

ش آموخته گردانیم که هرگز نخواه که ایرانیان را نیازمند خویچنینهم
اياندوختهچونونماییمخوابتتو اگر خواهی،.مان دور نشویماز راه

ماید نمیآنان را شاد ،اریم که بودن تودمیات نگهآیندگانبرايگرانبها
تو، رخ تاران بینند و ةچه بسا در چهر. ارددمیاري و تالش وا و به استو

. از آنچه گذشته، عبرت گیرند
ا یهیچ منت: افزوده بودم. سر در پیش افکند، خاموشی گزیده بود

تو . ما خود، مشتاق نهادن میراث براي آیندگانیم. اجباري بر تو نیست
دگري بنشانیم تا ۀاننیکوست و اگر نپذیري، بنا گزیر نشاگر بپذیري،

گاه اراده نمودي، بازآ پس اندیشه کن؛ برو و هر. وا داردآنان را به شوق 
. ایماکنون چشم به راهت دوختهه از همک

سخن نگفت و دیده از زمین برنداشت اما نیک آگاه بودیم دیراو
هر زورگاه که وي رفت، به پس آن. ا زود به دخمه باز خواهد گشتی

بود، آماده نمودیم؛ از ساختن تخت و تراشیدن تندیس آنچه نیاز
،ويکه اگرگونه آن؛پاك و دیگر ضروریاتةپاروس تا انداختن عصار

درنگ . هراسان خویش به دخمه افکند، همه چیز از پیش فراهم بود
راز روشنی و تاریکی روزنه بر وي فاش ساختیم و آنچه باید، . ننمودیم

دست بر دیدگانش کشیدیم و در . نشاندیمبگفتیم و او را به تخت ب
ي ورود هاراهۀپس از آن، هم. گوشش زمزمه نمودیم تا به خواب رفت

و . همگان پنهان بماندةافتیم که تا هزار سال از دیدیبه دخمه را چنان 
یا هر که را سعادت.پس از این زمان، اندك اندك دهان گشاید

و آنچه شایسته است بر وي ارزانی ار باشد، به درون کشاند یبختینگون
نخست، . و براي برون شدن از این مکان، دو راه بیش ننهادیم. دارد
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که هزاران سال پس از راهی براي آمدوشد خود و راهی دیگر براي آن
کلید راه . مزد خویش بستاند و برودبه بیداري ملکه بکوشد،ما بیاید،

آن که آمده، راه به ت وي،رخصوم را در دست پاروس نهادیم تا بید
کارها استوار نمودیم و آسوده گشتیم، ۀهمکهآنپس از . برون نیابد

سو نهادند و کایک قدم از دریچه به آنیاران،ی.عزم برون شدن نمودیم
اندکی درنگ نمودم تا با تر بودم،ۀ آنان پیرتر و فرتوتهمازمن که

.ان روان شومکندي حرکت خویش راه نبندم و در پی آن
انجام کار خرسند ازمجالی بود تا چشم به هر سو بچرخانم و

به سوي آن .اي در کتیبه، نیک نگاشته نگشته استدیدم واژه. گردم
همین که سر از . اران شدمیرفتم و واژه را درست نمودم و در پی

دریچه برون بردم، ناگه دشت را دیدم پر از سواران گستاخ خشمگین 
ندیشمند را گرفته بودند و به تازیانه و نیزه و لگد از ازدهدواکه گرد

آنان جویاي نهانگاه پاروس بودند و آنان به هر ضربه در خاك می 
من دور از دیدرس سپاهیان بودم و آنان نیز چندان گرم آزار. غلتیدند

ماندم چه .سو را نداشتندتن به ایناران که مجالی براي خیره گشی
گریستم و با خویش نمیبار به آنچه در برابرم بود دیدگانی اندوهبا . کنم

به جمع دیگران پیوندم و خود . سه راه در پیش داشتم.در ستیز بودم
بمانم چنانهما یسربازان سپارم و زیر سم ستور فکنمةبه دست و نیز
آگاه.به نبرد برخیزمکهاینا یاران باشم یپاره گشتنو تماشاگر پاره

وستان هرگز این خطایم نخواهند بخشود د،بودم اگر به میدان شتابم
واستند جهان بهخمیکه نه نیازي به پشتیبانی من بود و نه آنان 

تاریک ماندم و دیدم پس در آن هواي نیمه. از دانش تهی گرددبارهیک
پندار بیبدمستانمهمیزبههنروادبهمتايبیيهاستونچگونه
ۀفت تا جامرمیآسمان .اشتدمیشت و ترك بر گمیش خراخراش

این دو،ۀهم نهد و در میانوشید پلک برکمیسیاه بپوشد و دشت 
گاه که ند تا آنزدمیدند و دم نآورمیهاي بسیار تاب شکنجهزیر اران،ی

. ..کایک شمایان بکشمیاگر نگویید،: سردار سواران نهیب زد
و ،پارههر دوازده تن پارهۀد که جاموبمیو این درست هنگا
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سپاهیان دست از چوگان . پیکرشان به خاك و خون آغشته شده بود
جاهمهاندکی خاموشی بر . بازي با آنان برداشتند و گردشان حلقه زدند

جادو کجاست؟ ۀبگویید آن عفریت: سپس سردار نعره زد. سایه افکند
که باد در پوزه و بینی ي اسبانهانفسهیچ صدایی نیامد جز نفیر 

گاهی با دم بلندشان اشتند و هر از دمیانداختند و لب به لرزش وا می
گاه فرمان داد آن. واختندنمیند و سم بر زمین زدمیتازیانه بر کپل 

نیزه در دهان نخستین تن نشاندند؛ چنان پر توان که پیکان آن از پس 
. مه در سواران افتادهمه.گردنش برون شد و وي را بر زمین دوخت

ار یپرزدنازده تن دیگر، کوشیدند به پری.اسبان به جوالن در آمدند
.این است سزاي کتمان؛سردار، پرخشم بانک زد. دیرین خود ننگرند

ا نه؟ یگویید
غریدند و ناسزاگویان آنان را به وخروش افتادند؛سپاهیان به جوش

با ،به هم کوبیدهةتن لهیداب،دیشمنداند اما اننخواندفراافشاي نهانگاه 
ماندند و دم چنانهمآلود، با نگاهی سرد و خاموش ۀ قهرسیماي گرفت

نوبت به . بودندنودهچنان که گویی هیچ ندیده، هیچ نشآن؛نزدند
وي را گردن زدند؛ با چنان ضربتی که سر از تن . دیگر رسیدوردانش

بر زمین و در هوا غلتید وبه سویی پرتاب گشتچند گزوا شددج
سردار بار دگر پرسش خویش بر زبان راند و اندکی درنگ نمود . افتاد

آغاز به ناسزا و بارش ضربات پشت . تا پاسخی اگر چه اشاره بشنود
سراپا . گشا نبودهک گریهیچ. شمشیر و نوك نیزه و مشت و لگد نمود

اي رو به هر هچون گرگ گرسن. اریدبمیخون از گفتارش . خشم بود
گرز و ،افت تیغ و دشنهیپاسخ که نمی.رسیدپمیهاد و چیزي نمیسو 

اشت و من در آن فضاي دمیاش را به کار واهاي آهنیننیزه و چنگال
بادي عظیم در آن دم از زمان که گویی گرد،دلگیر، در آن عصر خونین

رختان قطور نورس، دنهاالن،ي گلهابوتهآغاز به وزیدن نموده بود و 
رودها، دریاها، همه و همه چیز، ،هاکوهساران، قصرها، کهنسال، چشمه

یدم که چگونهدمیرد؛ بمییچید و پمیحتی زمین و آسمان را در خود 
ازند و هر چه نیکی و بمیدهشتناك جان ايگونهکایک، به یارانمی
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آخرین نوبت که به . ددگرمیخرمی است در گیتی، به شتاب بر چیده 
چنان که گاه بر کپارچه دچار جنون گشته بود، آنیتن رسید، سردار

انداخت اد و اندیشمند را زیر سم ستور میدمیجهید و جوالن اسب می
ناسزاگویان، پرخشم و و گاه پایین می جست و با مشت و لگد،

تا که،مودنمیکریز این گفته بازگو یاد وافتمیخروشان به جان وي 
تا راز . ات نکنم جادوگرتا راز نگویی آسوده.نگویی نکشمت اهریمنراز 

...تا راز نگویی. نگویی
اش سان چندان وي را آزار نمود تا جان از جسم خاکینیو بد

من که چنین گستاخی و کشتاري بدیدم، در اندیشه شدم به . در شدبه
شهر، همه سرزمین را به آتش ۀدشت، همۀهم،راناسوۀآنی هم

از خویش .ویرانی جهان چندان آسان بود که آب خوردنی. کشم
ه ایم؟ چرا باید این همیاد کردهآخر این سوگندي است که: پرسیدم

پندار پرورش ۀنخیزیم؟ تا کی در اندیشستم آشکار و نهان ببنیم و برپا 
ه بمیآخر این همه نر؟بناکی همگاندیگران؟ تا کی در آرزوي تا

عمر کوشیدیم آنچه سزاوار است بازگوییم و اکنون کیکار آید؟هچ
ایم؟نمودهگشته، پس چه؟ تالش بیهودهآنچه ناشایست است آشکار

. گردد، نابود بادیبگذار جهانی که به دست پلیدان م،اگر چنین است
به درنگبیدست برداشتم تا به نابودي هر آنچه هست پردازم که 

ک از آن کشتگان ینها من، که هیچخشم خویش پیروز گشتم؛ زیرا نه ت
آنان که بیشتر از من زجر کشیده . ندنازنین خواستار این ویرانی نبود

آنان که شجاعانه دم از افشاي راز بستند و مرگ سخت و . بودند
دور از میدان يتماشاگرمن که تنها. هراسناکی را به جان خریدند

سربازان گشتار کهاینش از واستند، پیخمیاگر ؛پس اگر نیاز بود.بودم
نه فقط آنان . مودندنمیشان ة چشمی هالكگستاخی نمایند، به اشار

سو رگمان پلیدي از هۀ هستی را؛ اما چه سود که بیاگر اراده هم.را
.دیایزمیواند و گشتار و گشتاریانی دیگر دمیریشه چنانهمدر نهان 

با این . ی آسوده گرددتا کی عمر سیاهی سر آید، شاید دگر بار گیت
پندار، خویش آرام نمودم و سر از دریچه به درون بردم و آن راه نیز 
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در آنجا دیدگاهی بود که سراسر .از دل کوه به قله شدم. بستم
دم بهدیدم دم. دشمیتا مسافت بسیاري دیده سوهاي هر چهارزمین

از چندان که گویی دشت، پوشیدهدد؛گرمیبه سپاهیان افزوده 
آسمان ! شب فرا رسید؛ اما چه شبی؟نرمنرم. شمار استهاي بیمورچه

ها نقطهاما مشعل؛ک ستارهیوتار، بی هیچ نوري، حتی سوسويتیره
هم راسبان دۀشیهومردانۀهمهم.زمین را روشن کرده بودندۀنقط

اختند و پیادگان را تمیسویی سو بهآنان از هر. آمیخته بود
آسوده از ،پاروسکهآنغافل از صحرا را بکاوند؛ۀلگُلهد تا گُاشتندمیوا

تا .ستارفتهآن همه هیاهو، درست زیر سم اسبان به خوابی ژرف فرو 
سپیده که دمید،.نه من و نه آن بیگانگان. هم نگذاشتیمبامداد پلک بر

به صحرا که بر دوش سربازانگشتار را دیدم، نشسته بر تخت روان
ةین، نخستین باري بود که وي بر زین ننشسته بود و از شیوا. آمد

.نشستن و نگاهش پیدا بود از ناتوانی خویش به شدت بیزار است
با تنی خمیده و بر زمین نهادند و ويگاه که تخت راآنچنینهم

ة گشاده ، رو به سواران نمود، از شیواز آن فرود آمدرنجور و دردمند
پاروس، این شیرزن ایرانی چه زخم ناکاري به رفتنش دریافتم کهراه

اندوهی که داشتم، ۀاز دیدن این چشم انداز، با هم.ستازدهبدن وي 
ۀاندیشفرسوده، تا کی درۀپیشاي هوس: لب به خنده گشودم و غریدم

نه مردي که نام مردان گزینی ؟امینمیخویش را چه اینک.هوسرانی
س دل به چه خوش کنی، دیگر براي پ. و نه خرمی وجود زنان داري

چه این همه خونریزي؟ 
جا ماند و چون دیوانگان به گشتار همان،آن روز تا غروب آفتاب

جو وخود به جست،هاي پیاپیرمانگاه خسته از دادن ف. هر سو رو نهاد
زمین را بو کشید پرداخت؛ با تنی خمیده و رنجور، مانند سگ زخمی،

به سران و سپاهیان نهیب زد و گاه نومید و و هر نقطه را کاوید و 
درمانده، پاکشان رفت بر تخت آرمید تا اندکی بیاساید و خستگی 

ۀو در همه حال به هیبت دیوان. بگیرد و با نیرویی تازه به کاوش پردازد
پیکرش از بسیاري سن چون . دردمندي بود که آرام و قرار نداشت



153آفتابمعبدراز 

میا دیسوخته که اینکفتابقاچ و آچوب خشک کژ و راستی بود قاچ
پیله وۀ روباه مکار پشمالغر و درازش کلةتیرةو چهر. یگر بشکندد

پارههمانندریش تنک بسیار درازش.اشتدمژه ن. مودنمیاي را ریخته
سو کشیده آنوسواینبه،باددستبهریشیریشکهنه وۀپارچ
آنان از آن همه . ندخروش وي را نداشتوشت؛ اما سربازان جوشگمی

گرسنگی، تشنگی و خستگی تاب از . آمده بودندجانبههدبیهوتالش
نه آرام گرفته از شب پیش تاکنون نه خفته و. شان ربوده بودکف

گشتار را دور ةپس هر گاه دید. ندزدمیله براي دمی آسودن له. بودند
به کنجی استند و خود کمیهاي خویش و دوندگییدند، از شتابدمی
. آرمیدندشیدند و اندکی میکمی

زمانی بار و اندكسپاهیان در . فرمان بازگشت داده شد،شامگاه
غبار بارهیکبه چنان شتابی که؛خویش گرد نمودند و راهی شدندۀبن

اندکی . گون گشته بودزده و آبلهدشت شخم. بر جاي آنان نشست
ۀینی که همین چند لحظماندم و به آن صحراي اندوهگین، به آن زم

همه کاوندگان به جان آمده بود، خیره پیش از سنگینی آمدوشد آن
هیچ . اران دیرین پرداختمیافتن نشانی ازیپیگشتم و با نگاهم در

از دیدگاه فرود آمدم،پس. دشت در سوگ نشسته بود. نشانی نبود
خبر از آن همه هیاهو، نیک خفتهس بیپارو.و به دخمه شدم

. فرو رفته بودتی سنگینوکسجاهمه.  گشتی در تاالر زدم. دبو
دیدن جاي خالی آنان تاب. مودنمیچون گور اران، دخمه همیبی

. ام نقش شده بودرفتارشان بر ذهن،هاشان، سخنانشانچهره. نداشتم
به. یدمدمیشان را شتالنودم، پیکر پاك و پرشمیوگوهایشان را گفت

چنان بود که هرگز آن. افتمیی از آنان مینادمایهادم،نیمهر سو که رو 
هایم غم فراق چندان بر شانه.دنقاب مرگ بر چهره نکشیده بودن

به کنجی نشستم و در اندیشه شدم تا .تاب گشتمسنگینی نمود که بی
کتاب کهن را در . پس، دست به قلم بردم.انم بنگارمدمیآنچه دیده و 

چنین شد کار من که هر شب به نگارش پردازم چهار بخش آراستم و
رسانان به آینه، آنچه پیام. گاه شوم و به تماشا بنشینمو هر روز به دید
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اران آگاه گشته بودند و یآنان از کشتار. فتندگمیذشت به من باز گمی
گشتار به جنون ادنددمیگزارشام، پسانستند من هنوز در دخمهدمی

دستور چنینهم. خانه داده استبهکاوش خانهدچار گشته، فرمان 
شاید ملکه در جایی ،وجب ایران زمین را بگردندبهداده است وجب

کران تاکران،دور از دخمه نهان باشد و نیز براي رسیدن به دخمه
اما ؛ندازدهاند و هزاران ترفند هزاران چاه کنده. ندازدهدشت را شخم 

هیچ نشانی . هیچ راهی به دخمه نگشودند.این هیاهو بیهوده بودۀهم
فرمان .تدبیر خویش باخته استۀگزارش رسید، گشتار هم.نیافتند

چه لوح و کتاب هر. ۀ اهل هنر و ادب و دانش بزنندداده است گردن هم
سربازان وي به هر کنج و زاویه سر . و کتیبه است به آتش کشند

شند و به کمیبیرون ،شند و هر که را بویی از هنر و دانش استکمی
سنگ . سوزان استايکتبیه،در هر کوي و برزن. پرندسمیدم تیغ 

را هاکتابکنند؛ شمیي فلزي را درهم هالوحنند؛ کمیها را خرد نبشه
نما و س و طاقچه تندیها همه را همراه هرمایند و ایننمیپاره پاره

نند که کمیویران چنانآن. افکنندۀ هنر است بر آتش میدیگر نشان
فرمان بعدي چنین بود . اددمیآن را به خویش راه نۀاندیشکسچهی

جاسوسان بکاوند .که هر دختی پیش از سن زنانگی به کام مردان افتد
هاي ز است بیابند و بکشد و این فرمانناساو هر که را اندیشه با گشتار،

وست ندارند، دشمن اندیشان گشود تا هرکس را که دیدپیاپی، راه بر پل
اراي کتیبه و گشتار، اهل هنر و ادب و دانش، پدر دختر پنهان گشته، د

فتادهیکدیگررعیت به جان. آسانی به دم تیغ سپارندنوشتار بنامند و به
یخت و چنان شد رمیبه ترفندي زهر خویش بر دیگري کسهروبودند

گناهان بیي از توزي فراگیر گشت و بسیارو کینهکه ستیز و دشمنی 
ه ترسانان نیز کاسروز از شمار پیامبهین روزحنابود شدند و دراین 

سید و نه از آن همه رمیدست گزارش اینک نه از نقاط دور. دشمی
تنها کسی که هنوز سر خویش. وز نشانی باقی بودرهاي هر پیام

د اي بووي کهنه سرباز کار کشته. بودکمانداربر گردن داشت، سردار
خویش از گزند جاسوسان پنهان بدارد و که توانست تا روزگاري چند،
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تر خوارپیام داد گشتار هر لحظه خونهم او بود که. پیام رساند
سته است و بزرگان و نیکان و کمر به کشتار ایرانیان بوددگرمی
هد؛ چندان که آناندمیرسانان را گرفتار نموده، شکنجه و آزار پیام

ندند وبمیبرترین شیوه رخت از جهان ز دیگري به سختیکی پس ا
از ژنده به برنموده،ۀبه چشم خویش دیدم خود او نیز در روزي که جام

شهر برون گشته بود و از آن مسافت بسیار، با گردش آینه به من 
اش تکهتکهک دم یاد، چگونه سربازان برسرش ریختند و دردمیگزارش
. نمودند

دیگر از آنچه . ور گشتکمیندار، چشمان من به تمابا مرگ کما
شستم و تا نمیهر روز در دیدگاه .خبر ماندمذشت، بیگمیدر شهر 

شنودن گزارش ۀتشن. رداختمپمیغروب به تماشاي دشت و شهر 
بیش ،اما کسی نبود آگاهم گرداند و اینبودم؛ گزارشی هر چند اندك؛

من،ۀخواست.واستمخمینراناآگاهیدرزیستن.اددمیم راز هر چیز آزا
بسیار دور، بود و مسافتی چه از نود با آنها، اگرشوگفتوهاانسانبابودن

به همین خاطر چندان در افسردگی بودم .سندیدمپمیاین جدایی را ن
انسانی . شتمکه دیگر شوقی به خواندن و پیگیري دانش خویش نیز ندا

هر . ذشتگمیروزگارم به بیهودگی .بودماره گشتهفرسوده و بیکپیر،
کهآنبیوانمممیبیداردم، تا پاسی از شبشمیشامگاه که به دخمه 

ج و نرداختم و با نگاهم هر کپمیقدم زدن دم، بهگرمیچهپیدربدانم
زیدم و خمیي اگوشهشتم، به گمیاویدم و خسته که کمیاي را زاویه

ا به بانگ رسا با خود، سخن یدم وشمیدراز وهاي دورغرق در اندیشه
شیدم و آنچه نموده و آنچه خواسته کمیفتم و خویش به محکمه گمی

وکژدارچنانهمنگارش، . مودمنمیو آنچه که شده بود، مرور بودیم
دم و شمیمریز ادامه داشت و هر بامداد، باز به امیدي موهوم به دیدگاه 

وختم که دیدگانم دمیخشکیده خلوت وي هاراهچندان چشم به آن 
.وختسمی

درخواب و بیداري، ،شبیگاه که نیمهو چنین گذشت تا آن
مار،خزشفشفشچونهمصداهاییغریب بشنودم،وصداهاي عجیب
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مسافتیدقت نمودم، صدا، از .از جا برخاستمدادوهوار آدمیان،باهمراه
آنچه پنداشته بودم،. شتافتمهراسان به دیدگاه . آمدبسیار دور می

بر جا میخکوب بارهیکدرست بود؛ زیرا از دیدن چیزي که برابرم بود؛
دود و . وختسمیکپارچه در آتش یشهر،. به خود لرزیدم.گشتم
هاي ریز هراسانی را سایه. سرخ سر به آسمان کشیده بودهاي شعله

یدند و ناله وودمیدیدم که در دل آن سرخی از سویی به سوي دگر 
زانوانم سست . آه از نهادم بر آمد. ادنددمیخواهی سر هوافریاد و بانگ

بر زمین نشستم و به آنچه رخ . توان نگه داشتن خویش نداشتم. شد
سوزانی و آن پس گشتار پس از آن نوشتار: داده بود، خیره گشتم

و سوزي انسان ها، اکنون دست به آتشاندازيویرانی و خانمان بر
خواري، نخوۀگمان که از چنان دیوانآري بی!... ست؟ازدهشارستان 

اما خود وي کجاست؟ آیا اینک در ؛کی دور نیستچنین رفتار دهشتنا
خود نیز در آتش کردار خویش ،هاي سوزانشهر است؟ در میان شراره

هاي سوي ویرانی سرزمینبها به دشت زده، همراه سواران رویوزدسمی
اي کار فرمان آخرین داده، به دشنهکهآناده است؟ آیا پس از دگر نه

لذتی اهریمنی با،ا هم اکنون در کناري ایستادهیخویش ساخته است؟
درخت چشم دوخته وحیوان و دارشدن انسان وبه سوختن و خاکستر

.. .است؟
پیري و ۀبا هم. مودمنمیهایی بود که پیاپی از خود این پرسش

وختم که برخیزم و به سمیتاب ودر تب. قرار نداشتمام وناتوانی، آر
اي چون زهر، مرا از آن کار باز فرونشاندن آتش پردازم؛ اما اندیشه

از پس ،بگذار سرزمینی که با این همه گستردگی و رعیت.اشتدمی
. در آتش بسوزدچنانهمخواري برنیاید، خون

اش را بر سرم انداخته ۀ سیاه و سنگینگونه سایو این اندیشه آن
اندوه و وماندم و در خشمچنانهم.اراي جنبیدن نداشتمیبود که

دیدم . شن شدگه که سپیده دمید و هوا روپا زدم تا آنوبیزاري دست
هاستونو ،تل عظیم خاکسترجز،استنماندهجااینک از شهر چیزي بر

دیگر . چهره داشتندسیاه که زخم بسیار به ۀفروریختو دیوارهاي نیمه
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آتش و شتاب و گریز هايشرارهاز آن همه هیاهو و ناله و فریاد و 
بر دیده ازسید و نه جانداريرمینه بانگی به گوش . نشانی نبود

اليالبهکهپاسوختهوپیله ریختهوجز سگانی چند، پشم.شتذگمی
ه کمیی نسیگاهازهر.وکور بودسوتجاهمه.اویدندکمیراهاویرانه

. دآورمیسوخته ۀکنده و کهنوپشم وخود بوي گوشتوزید، بامی
سوزترین آه در پر. از هستی تهی گردیده بودبارهیکگویی گیتی به

باخته، شان، پاكپاک. از جا برخاستم. عمرم را از سینه برکشیدمۀهم
ام شده اي که به راستی مقبرهمهدخ. اندوه به دخمه شدمخشم وپر
واهم خمیدریافتم ن. اي براي بودنم نیستدریافتم دیگر انگیزه. ودب

باري باشم بر این خانه؛ اشکةواهم دیدخمین،هاجغدي باشم بر ویرانه
در اندوهی که چون خوره، درونم ،در سوگی ژرفواهم بمانم وخمین

عمر ۀخوانی باشم بر آنچه از دست رفته، دریافتم پیماند، مرثیهخورمی
گشته و گشتار با چنان کشتاري لبریزش نموده است و اینک پر

کاري نیست جز رفتن و خسبیدن در تابوت، پلک بر هم نهادن و هیچ
سري شکسته، با دستانی لرزان، با دل و،پس.به آغوش مرگ شتافتن

وم تا کی در رمی.ویمگمیگارم و بدرود نمیآخرین واژه را بر کتاب 
. »بدرود. بدرود« . آغوش مام مرگ بیاسایم
آخرین . ش گذاشتانهیسآن را بست و روي . کتاب به آخر رسید

طاق .انداختجوشید  و طنین میۀ سرش میدر کاسچنانهمه مکل
یش خشک هاچشمۀحدق. یش را روي هم گذاشتهاپلکباز خوابید و 

به ناراحتی تن، چشم به اعتنابی. کردمیاش درد شقیقه. شده بود
ر نظرش مجسم آرشایدوس دۀگرفتشبح مه.دوختهاپلکزیر تاریکی

او را.کوچکۀجثبزرگ وۀهمان جمجمشکوه وشد؛ با همان لباس با
چنانهميالحظه. نددبمیرا کتابکلمه،دید که پس از نوشتن آخرین

پشتی با. ودشمیبلند. شدکمیبعد آه .ودرمیبه فکر فرواند وممی
. ودرمیاول يهعبوس به طرف پردةول و چهرخمیده، ذهنی مشغ

ۀگویی در فاصل. ارددمینانگار قدم بر.سدرمیصداي پاهایش به گوش ن
. ودشمیآسمان به جلو کشیده بین زمین و
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ةحرکت ماند و به آمدن و گذشتن و دور شدن آن تودمدتی بی
دید. افتادپشت سر او راه . دجا بلند شاختیار ازبی. مانند نگاه کردمه

جلوي پرده رسید، مثل دود، مثل بخاري کهاینمحض پیرمرد به
به آن طرف تدریج از منفذهاي بسیار ریز پارچه عبور کرد وهمالیم ب

. ه را پس زدپرد. جلو دوید. سعی کرد خویش را به او برساند.رفت
کسی

. احتیاط پیش رفت و کنار تابوت سنگی ایستادبا. آن پشت نبود
ه روي زمین افتاده بود، خزید و روي پیکر پیر و کمیاز روي قلنگاهش
یش را بسته هاچشمخیال کرد همین حاال . چروك او ماندوپرچین

،اددمیپیش به دقت گوش ۀخیال کرد اگر همین چند لحظ.است
جور گلویت را این: خواست بگوید.نیدشمیصداي افتادن قلم را حتماً
!هاويشمیخفه . ندهفشار

ی، تکه پوست آهو را از دست دراز کرد تا به آرام. خم شد.نگفت
آن را محکم در آرشایدوس.او بیرون بکشدةهاي خشکیدمیان پنجه

فت چهماش طوري بهي بلند استخوانیهاانگشت. دست فشرده بود
پوست راۀگوش. مودنمیممکن شده بود که جدا کردن آنها غیر

.در دست مرده جا ماندآن پاره شد وقسمتی از. کشیدگرفت و
:ستاشدهدید روي آن نوشته . مانده را صاف کردوچروك باقیچین

»! هرگز،آب رفته، نیاید به جوي!افسوس« 
چه .. .؟عنی چهی:دقت کرد تا منظور او را از این جمله بفهمد

.. .عنی چه؟یآب رفته... .خواسته بگوید؟
چه هر.بوددهیفابی.ره آن را خوانددوبا. چیزي دستگیرش نشد

قدر که انگار تر شد؛ آندقت کرد، مفهوم نوشته برایش مبهمبیشتر
اما ؛قابل حل نیستاي در پیش رو دارد که اصالًمعماي بسیار پیچیده

.اد وضعیت خویش انداختیابهامش او را بهۀکوتاه، با همۀهمین جمل
نتیجه هایش بیو آن همه تالش،هکه در این دخمه اسیر شدیاد این

انگار . وصف حال خودش استاین نوشته،خیال کرد. مانده است
ي از رپیش از خواندن نوشته نو. آرشایدوس، حرف دل او را گفته است
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س و یأ.خاموش شدبارهیکاما با خواندن آن؛امید در دلش بود
دم توي چه کر: از خودش پرسید.ندگی به جانش چنگ انداختمادر

این مدت؟ جز شب نخوابی و بدبختی چه نصیبم شده؟ تا کی باید
لعنتی نجاتم دهد،ةدور و بر این شازده خانم بگردم که از این مقبر

وزندگی راحتکیآرزويبایدکیبکشم، تازجرتا کی باید
حسابی روي دلم باشد؟ وک خواب و خوراك درستیدردسر،بی

. چیزي بگویددهان باز کرد تا. پیر زل زدپرسشگرانه به دانشمند 
پس در .به خاطر آورد که این پیرمرد هزاران سال پیش مرده است

یی مردد به تاالر هاقدمحالی که نوشته را در دست گرفته بود، با 
.خشی را شنیدصداي خش. آه کشید. روي سکو دراز شد.برگشت

نشستهبیدار شده، که از خوابپاروس را دید. به سمت صدا نگاه کرد
چشم از او گرفت و به روزنه . اعتنایی نکرد. شدکمیست و خمیازه ا

. یش را روي هم گذاشتهاپلک. فضاي پشت روزنه تاریک بود. نگاه کرد
حس کرد دل خوشی از این زن جوان . ش چنگ زدانهیسچیزي به 

وزي و احترام و دلسةبیدار شدنش به دیدتا پیش از پایان چله و. ندارد
ها و ۀ سختیاگر بیدار بشود، همکردمیخیال . گریستنمیامید به او 
ک زندگی سرشار از رفاه و آسایش یبه. ودشمیها تمام محرومیت

غریبش آن همه واما حاال او با آن آرزوي عجیب؛افتیدست خواهد
. آب کرده بودي خوش و خوشبختی را نقش برهانقشهۀ همامید و آرزو

ک ساز یویم،گمیهر چه . اش نیستحرف که حالی: ش گفتبا خود
.. .کهاینعوض .ندزمیدیگر 

هنگام کار . جوان، برخیز: افکارش را بریدۀصداي پاروس رشت
.است

چشم باز کرد و او را دید که از تخت پایین آمده، نزدیک او 
ساکت ماند و به او نگاه کرد. جواب دادن نداشتۀحوصل.ایستاده است

صورت و . کردمییش سنگینی هاپلکخواب روي ۀکه هنوز سای
. مودنمیزیباتر از قبل . اي از نرمی و گرما فرو رفته بوداندامش در هاله

هنوز کو تا :حوصله جواب دادبی. اش راتکرار کردزن، دوباره گفته
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.صبح؟ مگر ندیدي هوا تاریک است
. نگاه کردداد،زن به سمتی که او با حرکت سر انگشت نشان 

این .گویا آگاه نیستی جوان: سیاهی پشت روزنه را که دید، خندید
. دریچه همیشه به همین رنگ است

براي من کهویی؟گمیهکي برا: غلتی زد و به پهلو شد
روز خودم شاهد طلوع  و غروب آفتاب و سیاهی شب چهل شبانه

ام؟ بوده
.انمدمی.آري: نه جواب دادمهربانا. یید تکان دادأپاروس سر به ت

ام این ویی؛ اما از آن هنگام که از خواب هزار ساله برخاستهگمیراست 
؟ايازد، دقت نکردهبمیدریچه دیگر رنگ ن

به .به این موضوع توجه نکرده استیادش آمد در این مدت اصالً
.برخیز: زن، ادامه داد. چیزي به خاطرش نرسیدفشار آورد؛شذهن

؟!سدرمیبوي آن به مشامت ن. سر زدهپگاه 
؟!بوي صبح: از خودش پرسید

. خسته.امخسته: و به زن جواب داد
خسته از چه؟: متعجب پرسید. ک قدم جلوتر آمدیپاروس

وقوس طور که خوابیده بود، بدنش را کشهمان. خمیازه کشید
دوندگی از این همه .لعنتیۀاز ماندن توي این دخم.چیزاز همه: داد

جهت عمرمان را به خود و بیبیکهایناز این زندگی پوسیده از الکی 
چند روز است و اگر برود، دیگر هیم و غافلیم که جوانی همین دمیباد 

اش را معنی.از همه چیز، آب رفته نیاید به جوي هرگز. ددگرمینبر
عنی ی.ددگرمیندیگر بر. چیزي که رفت، رفتکهاینعنی یانی؟دمی
فهمیدي؟ .خودي تلف شدهعمر بیکهاین

و به جلو خم شده بود و در حالی که رمیملکه ناخودآگاه ک
آن کس که هدفی : اي از حیرت در نگاهش کشیده شده بود، گفتپرده

ویی تو، جوان؟ گمیچه . در سر دارد، روزگار خویش بر باد ندهد
هم شد هدف این کدام هدف؟ چه هدفی؛: حوصله جواب دادبی

کنیم؟ ة پوسیده خوش ک مشت مردیکه دل خودمان را به
این اندازه .. .پوسیده؟: جیغ کوتاهی کشیداعتراضبهپاروس
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...اندازت تیره استچشم
پوسیده نیستند، پس چه ؟پس چه: حرف او را برید. مجال نداد

را به ام که به قول تو، آنها مگر من تعهد داده.به من چههستند؟ تازه،
برگردند که چه؟. ل سیاه برنگردندواهم صد ساخمیاین دنیا برگردانم؟ 

این چیزها به : اما او امان نداد؛زن دهان باز کرد تا چیزي بگوید
داشته سردردیک زندگی آرام و بیواهمخمیمن . من مربوط نیست

ا ت.ايند، چرا دستمال ببندم؟ اما تو لج کردهکمیسري که درد ن. باشم
؟واهی کلید را بدهیخمیکارت راه نیفتد، ن

کدام کلید؟ :-
نی؟ کدام کلید؟ همان که زمیدیگر خودت را به آن راه حاال:-
کلید باز شدن راهی که به بیرون از .اند توي دست ملکه استنوشته
. سدرمیدخمه 
کجاست کلید؟ کو،: اش را نشان دادي خالیهادستن ز
به خودت فشار . ياهش کرداو فراموشگذاشتیشاید جایی : -
. دافتمیادت یبیاور،

ادم تا تودمیبود، اگر.نیست: پاروس با لحنی رنجیده جواب داد
.ینی که نیستبمی. کی آسوده شويی

ي تاالر در الحظه. یش را روي هم گذاشتهاپلک. مرد اخم کرد
ده و چشم به او مطمئن بود ملکه درمانده ایستا. سکوت فرو رفت

یش را گفته و با نیش گفتارش او را آزار هارفحکهاینزا.دوخته است
اري یآیا مرا: رسیدپمیصداي زن را شنید که . داده بود، راضی بود

خواهی نمود؟ 
تو . آیدخوابم می. امخسته.نه: کند، جواب دادچشم باز آنکهبی

. واهی تنها بروخمیاگر 
.آه کشیدي ساکت ماند وبعدالحظه. پا شدپابه.پاروس، مکث کرد

.ومرمیتنها .گونه که تو دوست داريباشد هر
.پاش بزرگ ریختمقداري عصاره در گالب. خمره رفتو به طرف

همین که پر شد، .تندیس توي حوض گرفتةظرف را برد زیر آب کوز
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ینپاش سنگگالب. ة هفتم راه افتادآن را برداشت و به طرف پرد
همین که پرده را . وانست آن را حمل کندتمیشده بود و او به سختی 

سعی کرد . مرد نفس راحتی کشیدکنار زد و پشت آن ناپدید شد،
به چیزي . یش گرم شده بودهاچشم. کردمیاحساس آرامش . بخوابد

بعد، خودش را دید. دقایقی در سکوت و سیاهی گذشت. فکر نکرد
وقواره، ها و همان قدان لباسهمان سن و همبه شکل آرشایدوس؛ با 

هاي کباب روي آتش را باد و سیخ. توي دکان جگرکی ایستاده بود
ت، دهانش را آب انداخته فرمیدودي که از روي منقل به هوا . زدمی
تا قلوه، گوشت، سهشیش تا جیگر، سه تا خوش: ها را شماردسیخ. بود

.دو سیخ گوجه و فلفل
!تر است، هاوشمزهکوبیده خآقا:داد زد

دو سیخ کوبیده براي مینو، دو سیخ براي : و دوباره حساب کرذ
ک قلوه براي مینو، دو جگر و یگوشت ویک خوشدوتا جیگر و. من

اش براي کی؟ مهمان بقیه.. .ک قلوه براي منیگوشت ویک خوش
.. .داریم؟

؛ش نیامده باشداآرزو کرد کسی به خانه. نرسیداشذهنچیزي به 
. ک دل سیري از عزا در بیارویمیاقالً

ها را الي نان پیچید و به دست گرفت و سوت زنان، راه کباب
همین دو کلمه را . را سوت بنوازدبدرود. بدرودة واژ. کردمیدقت . افتاد

قدر آن.به طرف تابوت رفتاز جا بلند شد و.نوشت و کتاب را بست
به سبکی پر، . کردمینی تن خودش را حس نپیر شده بود که سنگی

. .اش همین بودم؟همه: از خودش پرسید. فترمیانگار روي ابرها راه 
؟چه جا مانده

خودش را دید، آرشایدوس . برگشت و به پشت سرش نگاه کرد
پیر، پوسیده، افسرده، مچاله شده که مثل غبار سیاه رنگی روي کتاب 

حرکت ماند مدتی بی.توي آن دراز شدبه تابوت رسید . خیمه زده بود
سر گذاشته بود به آنچه دیده و آنچه پشت.و چشم به سقف دوخت

ۀها، همحرفۀهم.خیال کرد چیزي را فراموش کرده است. فکر کرد
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اشذهنی در یاهناگهان جرقه. گذشته را مرور کردرفتار و حوادث
ۀلئمس.کردمیاشتباه ن. هایش را کاویدبه سرعت جیب.درخشید

قلم و تکه پوست آهو را بیرون .. .و حاال. ا فراموش کرده بودرمیمه
با نیش قلم، .اشتدرغبتی به بلند شدن و رفتن به کتابخانه ن. آورد

از آن به عنوان .خون سرخ و سیاهی بیرون زد. انگشتش را خراشید
با دستی لرزان، با خطی کژوکوله بر پوست آهو . جوهر استفاده کرد

!هرگز،آب رفته، نیاید به جوي.افسوس: نوشت
ش چنگ انهیسبهچیزي. نتوانست. خواست توضیح بیشتري بدهد

راشید، خمیش را یأس و درماندگی و پشیمانی قلباحساس. زدمی
دست به . حباب درشت غمباد در گلویش جمع شده بود. اددمیآزارش 

نگال آنچه آزارش تابوت گرفت تا بلند شود تا خودش را از چۀلب
. اش رها شد و روي زمین افتادقلم ازدست. وانستتمین.برهاند،اددمی

تابوت دستش را از لبه . بغض کرد. شنیدصداي خشک افتادن آن را
! ه اشتباهیچ!میچه اشتباه عظی: برداشت و دور گردنش حلقه کرد

ش بیرون بیاید، تصمیم به پاره کردنانهیسواست از خمیقلبش
مثل . ناي گردن، ظرفیت آن وسعت عظیم را نداشتدراز. و داشتگل

دستی که پوست آهو . کننده بودو مثل بختک، خفهزدمینیشتر، نیش 
زجر . اش نکاستلرزه افتاد؛ اما او از فشار پنجهفشرد، به را در مشت می

. افته بود چه کار کندیانست با آنچهدمین. کردمیخروخر. شیدکمی
جا خشک بشود؛ قدر در گلو نگهش بدارد که همانا آنیش بزند؛فریاد

ریز و ۀتنش به رعشه افتاد؛ رعش. ادامه داشتچنانهمکابوس .بپوسد
. دهانش را باز و بسته کرد. ویددمیتندي در سراسر وجودش 

به .این نتوانست تحمل کندبیشتر از. یش از حدقه بیرون زدهاچشم
در جاهمه. افتیدرد تسکینبارهیک.زدخودش فشار آورد و غلت 
دیگر از آن .ستاشدهحس کرد سبک . سکوت و خاموشی فرو رفت

ناگهان همه چیز فراموش شد؛ نه دردي، نه . آزار و اذیت اثري نبود
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اي و نه احساس زجر و پشیمانی، از خودش بغضی، نه فریاد فرو خورده
؟مرده امعنی، منی...عنی، من مرده ام؟ی: پرسید

اما ؛دوست داشت در این آرامش بماند. به این مرگ راضی بود
پاروس را . چشم باز کرد. صداي برخورد فلزي با زمین، او را از جا پراند

عصبانی .ذاشتگمیپاش را روي زمین که خم شده بود و گالبدید
هنوز نرفتی؟ : غروغرکنان پرسید. شد

پس چرا : پرسید. ب نگاهش کردبا تعج. زن، متوجه منظور او نشد
؟ وحسابی بزنمک چرت درستیوي که اقالًرمین

هایش خنده روي لب. ي پاروس درخشیدهاچشماي در جرقه
گویا خوش .تهی است:اددتکان پاش را بلند کرد و تکانگالب. نشست
؟ايخوابیده

اد یسعی کرد به.متوجه شد مدت زیادي در خواب بوده است
گردن دست دورقالب آرشایدوس رفته بود، چرا ه درکمیهنگابیاورد 

اد دانشمند یخودش حلقه کرد و آن موضوعی که در آخرین لحظه به
اما حس کرد بوي کباب هنوز در ؛به ذهنش نرسید. آمد، چه بود

واستم خمیاگر بدانی . نشست آخ چه خواب خوشی.یچدپمیاش شامه
!چه بخورم، نگذاشتی که

مرد متوجه .یش را شستهادسترفت کنار حوض، . ندیدزن خ
. درد، اثري در بدنش نیستکوفتگی و سروآن کرختید دیگر ازش

چه هست بخوریم؟ . امگرسنه: گفت. شاد و سبکبال شده بود
اندکی درنگ کن تا به . اممن نیز گرسنه: پاروس جواب داد

ه یی که در سربینها، برون که آمدم، از آن خوراکیخانه رومشويتن
. خواهیم خوردهست

. ش را باال آوردمدیشب خودم ته. خیالشبی: زدقهقههشدتبه
. خبري نیست.خودي صابون به دلت نزنبی

هاظرفبار که آن هر. باشد: جواب داد.زن از کنار حوض بلند شد
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غم خورد و . سرشار شوندباز،انداز آنچه بودهدرنگبیتهی گردند، 
.خود راه مدهبهخوراك 

ي او هاچشمدر حالی که لبخند شیرینی به لب داشت، از برابر و
د و به دور شدن او حرکت ماني بیالحظهمرد، . گذشت و به حمام رفت

اما ؛کردمیچه هنوز رنجشی را در دل خودش احساس اگر. نگاه کرد
نسبت به زن . خشم و خروش نشانی نبوددیگر از آن همه کینه و

زیر لب زمزمه . یی و دلسوزي و رنجش داشتاعتنابیسی بین احسا
تا . ود با من راه بیایدشمیود و مجبور شمیروزي خسته عاقبت: کرد

واند این ظرف سنگین را ببرد و بیاورد؟ تمیکی خودش تنهایی 
مقداري . سراغ خمره رفت. از جا بلند شد. شدترآرامبا این خیال 

کنار حوض رفت و به زن کوزه .تاالر زدگشتی دور .عصاره نوشید
. تا پاروس از حمام بیرون بیایدکردمیشماري لحظه. دست زل زدبه

دیگر هر جورياین.خودش که به طرف من بیاید، بهتر است: فکر کرد
حواسم .واهدخمیحوصله وکمی صبرفقط. ویدگمین،چه بگویم، نه

. بشودکمکش نکنم تا زودتر خسته،باید جمع باشد
اش پر از حس کرد شامه. افتاد،اد خوابی که دیده بودیدوباره به

نگاهش .دلش ضعف رفت. اشتهایش تحریک شد.ستاشدهبوي کباب 
.!هنددمیکان تمیالکردارها چه د: هاي توي حوض چرخیدروي ماهی

شکمش را مالید . شکمش در سکوت تاالر پیچیدةصداي کشید
اه رمیدود دودشمیاگر : فکر کرد. حوض گذاشتۀزانو بر لب.تسشن

!انداختم چه خوب بودمی
یش هاانگشتبیایند بر هادست در آب فرو برد و صبر کرد تا ماهی

. شان نباشدهاي الکییکی از کلکاز کجا معلوم این هم:ك بسایندون
. تر از کباب نیستخوشمزهزچیچیه! عنی چه؟ینخوردن گوشت

هوس خوردن . کردمیصدا سروشکمش . افتاده بوددهانش آب
سخت با . فکرش را مشغول کرده بود. اددمیشدت آزارش گوشت به
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ختره باشم تا اگر بخواهم گوش به فرمان این د: فترمیخودش کلنجار 
. جاستعمر دارم جایم همین

.جهنم: تصمیم گرفتبارهیک.ماهی ریزي کف دستش وول خورد
!کهودشمیاز این بدتر ن!بادچه باداهر

تقالي ماهی، پوستش. دستش را مشت کرد و از آب بیرون آورد
د دمش را خورمیفقط به درد این : نگاهش کرد. اددمیرا غلغلک 

.راست بفرستمش پایینیکزندهبگیرم و زنده
ماهی که از گلویش پایین رفت، سر و صداي . همین کار را کرد

. هددمیسرخ نکرده مزه ن!حیف: شکمش آرام گرفت
تري را صید بار دوم، ماهی بزرگ.اي در ذهنش درخشیدجرقه

خنجري را برداشت . هاي جواهرات رفتسرعت به طرف صندوقبه. کرد
آن را سر خنجر . شتابان ماهی را پاك کرد.به کنار حوض برگشتو

ا قدر حرارت نداشت تشمع آنۀشعل. خانه دویدگرفت و رو به کتاب
ناچار هر قسمت که گرم . پیش از بازگشت پاروس ماهی را کباب کند

شید و به کمیبه سوختن لب و دهانش آن را به نیش اعتنابید، شمی
جوید و پیاپی تند لقمه میوتند.رداختپمیگرم کردن قسمت دیگر 

. کردمیهی و به تاالر نگاه امماندةبه باقی
! آخیش:ی روي شکمش کشیدافت، دستیاز خوردن که فراغت

. ک کم جان گرفتمی
.ردلب و دهانش را پاك ک. ها گذاشتیکی از صندوقخنجر را زیر

.شاید کلیدي، ملیدي پیدا شود؛خانمحاال دیگر برویم سراغ پاروس
. ؟خدا را چه دیدي
که همین . شده گذشتکارياز راهرو آینه. ة دوم رفتبه طرف پرد

هاي حریرش را روس لباسرسید، متوجه شد پاحمام سرد ۀبه محوط
روي .ستارفتهو به حمام گرم ،ها آویزان کردهشسته، به چوب رختی

. جلو رفت. مودنمیها مثل بار اول، دست نخورده سکو، همان ظرف
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، و هانییریشاول از ظرف حلوا، بعد . نشست و شروع به خوردن کرد
دستی روي شکمش . سیر شدکامالً. شدهاوهیمآخر از همه، مشغول 

، بعد از دقایقی دوباره پر شدهدید هر ظرفی که خالی . دقت کرد. کشید
بیرون شد،کمیتدریج از جداره سر ، بهانگار محتویات آن. ودشمی
در در همین لحظه،. ندکمیظرف را پر کم کمند،کمیآید، باد می

قطره آب قطره. س بودتنش خی. انتهاي حمام باز شد و ملکه بیرون آمد
صورتی رنگ نازکی را دور ۀحول. کیدچمیاز موهاي بلند سرش 

قطرات درشت . استخمیهنوز از اندامش بخار بر. یده بودخودش پیچ
با دیدن مرد، لبخند . زدمیآب، مثل شبنم، روي پوست سفیدش برق 

تاب درنگ نداشتی؟.ايپرستی را به نهایت رساندهشکم: زد
. خندید. قدر که دل مرد مالش رفتجا بود؛ آنخی بسیار باین شو

. دلخوشی من هم همین است دیگر.چکار کنم: جواب داد
اي را در وجودش دیدن آن هیبت تازه، حس خفته. زدو به او زل

پاروس دست . جا شد تا محلی براي نشستن زن باز کندجابه. بیدار کرد
انگور، سیاه و بسیار ۀدان. اشتاي انگور به دهان گذهدراز کرد و حب

: گفت. دشمیجا قدر که به سختی در دهان جابهدرشت بود؛ آن
چه . مایینمیشاد و شاداب جلوه . يارفتهپنداري سستی از تن گ

!خوگونه بودي؟ نرم و خوشد اگر همیشه همینشمی
مرد که .گیسویش پرداختۀحوله به خشک کردن دامنۀو با گوش

ها ینی بعضی وقتبمیاگر !ببخش: ده بود، جواب دادصورتش سرخ ش
زمین تا آسمان نسل شمابا نسل ما . وم، به دل نگیررمیخیلی تند 

با کمترین سختی از کوره در .اعصابمان خراب استما همه. فرق دارد
. ویمرمی

پاروس. رویش زل زدنی خون رنگ و نگاهی تار به روبهو با چشما
در . اددمیود و با حوله موهاي سرش را ماساژ سرش را کژ گرفته ب

، هنوز از خویش سخنی بر من اد داشته باشیبه: حال گفتهمان



راز معبد آفتاب168

ده و زودرنج و جز آن که جوانی شکنن،انمدمیمن هیچ از تو ن.اينگفته
که هستی، چگونه به این دخمه نگفتی.اخم هستیگاهی نیز بسیار بد

چرا مرا بیدار نمودي؟شدي و
ه از راز درونش دانست شوق نگاه پردمیوجود این که با

چیز قابلی براي : آب دهانش را فرو داد. اما چشم از او نگرفتارد؛دمیبر
. !جور تصادفی اینجا آمدم؛ همینهمین. اسمم بهزاد است.گفتن ندارم

ملکه. و زود حرفش را تمام کرد تا او متوجه لرزش صدایش نشود
. این نگفتیي؛ اما چرا مرا بیدار نمودي؟رنام نیکویی دا: گفت

ینی که دست به گنج بمی. به هواي دل: کوتاه و مختصرجواب داد
.نزدم

با تکان سر، . پاروس دست از خشک کردن گیسویش کشید
پرتاب کرد و در حالی که برق شوخی اششانهک طرف یموهایش را به

خورده ر خامانسان شی:رخشید، گفتدمییش هاچشمو شیطنت در 
پس همه کار بر هوس .اي، نه به اندیشهتو به طمع به اینجا آمده.است

؟جز این است. اي و جز هوس، چیزي در سر ندارينموده
پس ساکت .ویدگمیانست راست دمی. جوابی براي گفتن نداشت

. رویایی خیره شدةچشم به آن تودۀسر به زیر انداخت و از گوش. ماند
به طرف . پاروس بلند شد.سایه انداختجاهمهت بر ي سکوالحظه

. کنار حوض رفت. هنوز خیس بود. به آن دست زد. لباس حریرش رفت
صورتش گرفته و . ه هم زدپایش را توي آن فرو برد و آب را بۀپنج

چشم از بازي پنجه و آب بردارد، آنکهبی. سیدرمینظر متفکر به
ود؟ اري نخواهی نمیآیا مرا: پرسید

جواب رد د به اووانتمیمرد حس کرد ن. صدایش اندوهگین بود
اش از روي آن پنج ماهی سفید ریز باال رفت و تن به نگاه گرسنه. بدهد
اي انگور اراده، دست دراز کرد و دانهبی. ي مرمر ساییدهاستونآن 

زن، منتظر . یش از هم باز نشدهالب.تا نزدیک دهانش بردبرداشت و
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چشم از حوض گرفت و به آن صورت ملتهب نگاه . پاسخ بودشنیدن 
خاموش : پرسید. ودرمیحس کرد بخار مالیمی از تن مرد به هوا . کرد

اي؟ مانده
یش کشید و با صداي گره هالبزبان به . دهانش خشک شده بود

واهی به کار ادامه خمیکی تا: ال جواب داداي سؤالش را با سؤافتاده
بدهی؟ 

همین ریختن : اضافه کرد.رسشگرانه چشم به او دوختپاروس پ
»واهی ادامه بدهی؟خمیتا کی . ویمگمیرا هااستخوانآب و عصاره به 

اما زن . نتوانست مانع تکان خوردن قسمتی از مخمل آبی بشود
ت که آن هزار و چندسامیاین همان مه: جواب داد. متوجه نشد

.ماصد سال را براي آن پشت سر نهاده
زن به گوي سرخ رنگ روي فواره که با فشار . ساکت ماندنددوباره

صورتی و ۀرید، خیره شد و مرد چشم از آن پارچپمیآب باالوپایین 
فش فواره و کنواخت فشیجز آهنگ. اشتدمیتندیس سپید برن

بعد از . سیدرمیخرخر ریزش آب در راه آب پاشویه، صدایی به گوش ن
. روي سکو نشستبرگشت و . ایستادن خسته شددقایقی، پاروس از 

ها یکی از حجرهاي انگور به دست گرفت و با حرکت انگشت بهخوشه
از آن توست؟ . شگفتی دیدمۀدر آن اشکاف، جام: اشاره کرد

هایش را اولی که به حمام آمده بود، لباسمرد به خاطر آورد شب
زن آنها را که چروك کهایناز . اي گذاشته بودتوي گنجهمچاله کرده،

اما سعی کرد به روي ؛دچار شرم شد،آلود بودند، دیده استكو خا
طبق دستور کتاب کهن باید احرام ،خب. بله: جواب داد.دورخودش نیا

. ستمبمی
. مخملی که دور کمرش بسته بود، اشاره کردۀو خندید و به پارچ

ه شد، او حس همین که نگاه پاروس به طرف مخمل آبی رنگ کشید
دستپاچه . بدنش گر گرفته بود. واند مانع پرش تنش بشودتمیکرد ن
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!شازده خانم: رو به جلو خم شد و گفت. شد
چیزي به . را کاوید تا پرسش مناسبی بیابداشذهنو به سرعت 

اگرانی کجا گذاشتی؟دمیکلید را ن.کلید: ناچار، گفت. نظرش نرسید
. آید، ها به خودت فشار بیاورادت مییحتماًک کم فکر بکنی، ی

و به خودش فشار آورد تا از ضربه زدن به مخمل آبی خودداري 
از جا بلند شد و .اخم کرد. زن، از شنیدن این سوال، ناراحت شد. کند

. انمدمیگفتم که ن. به راستی که بسیار سرسختی: رنجیده، جواب داد
نشنودي؟ 

دامن آن . جا کندبهحریر را جارفت تا لباس. پشت کرد،قهرو با
لباس ۀبعد، گوش. چند قطره آب به زمین ریخت.را مچاله کرد و چالند

آویز باالتر از رخت. آویز دیگري بند کندرا گرفت و کشید تا به رخت
. را دراز کردهادست. پاهایش بلند شدۀروي پنج. دسترسش بود

طور که نشسته بود،همانمرد، . ایین آمدپمیصورتی لغزید و کۀپارچ
وجودش در نگاهش خالصه شده ۀحاال دیگر هم.به جلو کشیده شد

شوخی : گفت. باعث رنجش او شده بود، پشیمان بودکهایناز .بود
دلخور شدي؟ .کردم

به او آنکهبیچروك لباس را صاف کرد و وچین. زن جواب نداد
واهم به خمیام، یزه نمودهکه تن از غبار زمان پاکاین: نگاه بکند، گفت

». دیدار شاه شاهان بروم
ه او از کمیمرد، تا هنگا. پشت کرد و راه افتاد. منتظر پاسخ نماند

خیال کرد کسی، . ه را پس زد، چشم از او برنداشتدراهرو گذشت و پر
. ندزمیکلک . ندزمیکلک : ویدگمیدر گوشش 

؟ایمش کردهکجا ق: از خودش پرسید. پرده از حرکت افتاد
مانند، از اي دلۀ حلقهاي مارپیچ و دستو کلیدي به شکل میله

عنی از پس این ی:زمزمه کرد.جنس طال آمد و از برابر نگاهش گذشت
...به زور- آیم؟  به زورضعیفه برنمی



171آفتابمعبدراز 

دل دل .واندخمییچید و او را به خشونت پمیصدایی در ذهنش 
این. ورش ببردی، بدود و به اوکرد مثل پلنگی گرسنه، جستی بزند

زانوهایش . هایش را به هم فشرددندان. خواسته، دیدش را تار کرد
ه بود داجازه داکهایناز . یش درخشیدهاچشمسرخی در ۀشعل. لرزید

ماهی توي : غروغرکرد. شود، از خودش بیزار شدبه این راحتی از او دور
!احمق!مشت باشد و نگیریش

به طرف تاالر راه .آبی را باز و بسته کردۀپارچ.از جا بلند شد
به .رو به جلو لنگر می انداخت. وانست قدم برداردتمیبه راحتی ن.افتاد

اي رباید راهی ب. به فکر فرو رفتآن نشست وۀتخت که رسید، گوش
اي أت انجام کار گستاخانهید جردمی. کردمیآرام کردن خودش پیدا 

سراپا . توانست خود را کنترل کندیاز این هم نمرا ندارد؛ اما بیشتر
نه فعالً: دپنجم زل زةو به پردروي تخت دراز شد. آتش شده بود
. نم؛ تا بعدکمییوسش رم و نه از همکاري خودم مأبمیاسمی از کلید 

آن .ندکمیکسی که پشتش به خاك مالیده بشود، هر حرفی را قبول 
. وقت دیگر مجبور است

ساعتی نگذشت که . شماري کردلحظه. یال، به وجد آمدبا این خ
یش سرخ هاچشم. پنجم را پس زد و قدم به تاالر گذاشتةپاروس پرد

زده و در عین حال جلو آمد، با لحنی ماتم. و صورتش خیس اشک بود
کاش پدر را نیز . انجام پیکر پاك تاران را دیدمسر: گفتراضی،

. تنداشدمیمودند و نگه نمیمومیایی 
واست خمیحتی ن. اما مرد دیگر رغبتی به تاران و بیرمان نداشت

خودش را جمع و جور کرد تا .راست نشست. اسمی از آنها بشنود
از : با حسرت گفتپاروس نشست و. ملکه باز کرده باشدجایی براي

نپرسیدم اگر بکوشم، وي را نیز . تاران نپرسیدمةاندیشمندان هیچ دربار
.ا نهیخواهم گرداندبه گیتی باز

اما ؛هاي زن ناراضی بوداز شنیدن حرفکهاینوجود با 
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سخن را عوض ۀرشتکهاینناچار، براي . وانست ساکت بماندتمین
راست گفتی که دیگر هواي پشت روزنه، . شازده خانم: بکند، پرسید

اند؟ ممیعنی همیشه تاریک یود؛شمیروشن ن
این دریچه، .آري: یید تکان دادۀ تأپاروس سرش را به نشان

ست بر ضمیر ناخودآگاه آن کس که کتاب کهن به دست گیرد ايآینه
رفتهچهل شب نور معرفت بر تو تابیدن گ. و در راه نیک قدم بگذارد

. ها از اندیشه بزداییاین بوده است تا سیاهیست وا
. اشتهاي او ندنید، اما اعتنایی به گفتهشمیچه صداي زن را اگر

از وسعت دست دراز کند وکردمیدل دل . با خودش در کلنجار بود
. جوان: به التهاب او گفتاعتنابیپاروس .صورتی بکاهدۀپارچ

ک تنه که ی.به چاه شویمناجوانمردي نمودي و همراهم نیامدي تا
تو نیز برو بیاسا تا .اینک هنگام خسبیدن است. رفتم، خسته گشتم

. انه نیاوريبامداد دگر، به
اي رد، مرد مجبور شد بدون گفتن کلمهنمکینی که کةو با خند

یش هاپلکملکه، روي تخت دراز شد و . به طرف سکو برودبلند شود و
رغبت نم کرد پلک روي .ي مرد راه نیافتهاچشمرا بست؛ اما خواب به 

به چیزي از درون او را. بوددهیفابی.جا شدجابه. غلت زد. هم بگذارد
را مخمل آبی . کردمیبه شدت احساس گرما .انداختوجوش میجنب

. غلت زد. او، آرام خوابیده بود. زن نگاه کردبه کناري گذاشت و به
سعی کرد با این حرکات، . پرسروصدا کشیديهانفس. جا شدجابه

ي زن تکان هاپلککهاینمراقب بود به محض . ملکه را بیدار بکند
خواب پاروس . نتیجه بودن کارها بیای. به خواب بزندخورد، خودش را 

از جا بلند شد و به . شدطاقتبی. ساعتی گذشت. مودنمیسنگین 
اما سردي آب فقط پوستش را . توي آن نشست.طرف حوض رفت

مینو با . اش افتادیاد شب عروسی.از درون آتش گرفته بود.خنک کرد
. داريبنکند ت! این همه: نگرانی پرسیده بود
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. ومشمیجوري ود، اینشمینه، هر وقت مغزم داغ : جواب داده بود
.حواست باشد.مجنون استۀاین نشان: ه بوددو با خنده اضافه کر

. از حوض بیرون آمد.هوس کرد خودش را به دیوانگی بزند
اشت، رد دمیه برکمیهر قد. پاورچین پاورچین به تخت نزدیک شد

حرکت ایستاد و دري بیالحظه. اندممیین جا روي زم،پاهاي خیسش
قلبش به . حالی که نفس در سینه حبس کرده بود، به او خیره شد

. یش سرخ شده، از حدقه بیرون زده بودهاچشم. پیدتمیشدت 
سپید، ةجز آن تود. دهانش خشک شده بود. رزیدلمیزانوهایش 

ید راه دمی. سخت با خودش در جدال بود. یددمیرا تاریک جاهمه
. دست دراز کرد. ودشمیاگر نجبند، دیوانه . وپیش نداردپس

این حرکت باعث شد . صورتی را کنار زدۀپارچ. رزیدلمییش هاانگشت
او را در آن وضعیت دید، به سرعت کهاینبه محض . تا زن بیدار بشود

صداي برخورد سیلی و .ه صورت او زدبمیسیلی محک. از جا پرید
.وجور کردپاروس، خودش را جمع. در سکوت دخمه پیچیدصورت 

؛ اي پلید دیدگانت کور گردد. باددستت بریده: خشمگین غرید
هی؟دمیمایی؟ چگونه به خود اجازه نمیچگونه گستاخی .نهادزشت

ه عقب بمیمرد قد. و سیلی دیگري چاشنی گفتارش کرد
: به او زل زددر حالی که دست روي صورتش گذاشته بود،. برداشت

شازده خانم به خدا دیگر طاقت ندارم راستش را بگو کجا قایمش 
. بده و خالصم کن. ویمگمیکلید را . ايکرده

!امگمشو تا به چنگ دیدگانت کور ننموده: ملکه غرید
.. .کلید را بده و: کرد و صداي او را تقلید کردجو دهانش را ک

. نادرست
اي را که ا خشکش زده بود، فقط وسوسهطور که سراپاما او، همان

. به زور.به زور: نیدشمی،یچیدپمیاشذهندر 
دریغ : درهمان حال غریدبه طرف تخت رفت و. پاروس پشت کرد
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دریغ از آن همه نور معرفت، از آنچه . اياي که نوشیدهاز عصاره
گر گرگ ا.ايوبند که خود به آن پابند نمودهاي و آن همه قیدخوانده

در شگفتم تو چه جانوري هستی . جاي تو بود، اینک میش گشته بود
.. .ايکه هیچ تغییر ننموده

از پس : به خودش نهیب زد. مجال نداد به غروغرش ادامه بدهد
آیم؟لعنتی برنمیۀاین لکات

. تا به خودش بیاید. پاروس غافلگیر شد. ورش بردیو به طرف او
او دندان برده بود و مرد چنگ و کناري پرت شصورتی بهۀپارچ

یچید و پمیزن، مثل مار دور خودش . هر دو گالویز شدند. انداخته بود
. شیدکمیچنگ . فتگرمیوانست، گاز تمیهر نقطه از تن مرد را که 

ازهر. وجود به دفاع پرداخته بودۀبا هم. زدمیلگد . وبیدکمیمشت 
وشید او را از کمیشید و کمیگاهی از سر خشم و نفرت جیغ کوتاهی 

حاال دیگر به . اما مرد مثل کنه به او چسبیده بود. خودش دور کند
هایش را محکم به هم دندان. یددمیجا را نهیچ. کردمیفکر نزیچچیه

محل . ي خودش اسیر کندهادستاو را در کردمیسعی . فشرده بود
عرق . ه بودندافتادنفس نفسهر دو به . نگهداري کلید را بیابد

مرد ناگزیر . وجوش آنها پر شده بوددخمه از هیاهو و جنب. یختندرمی
پاروس تالش کرد خودش . یش گرفت و فشردهادستۀ زن را در حلق

دهان باز کرد تا . چنگ زد.لگد انداخت.نتوانست. را از چنگال او برهاند
رت او توان به صوۀبا هم.نفس از گلویش بیرون نیامد. فریاد بکشد

خون . هایش را خراشیدپوست و گوشت پیشانی و گونه. کشیدناخن 
حواسش ۀهم. کردمیدردي را حس ن. اما مرد اعتنایی نکرد. جاري شد

ید که دمیاد و سر او را دمیگردن او را فشار . متوجه رام کردن زن بود
. دخورمیلق یش لقهادستبا تکان 

کف .اددمیو بشدت تکان انگار گنجشکی را در دست گرفته بود
. و پاهایش جمع کرده بودهادستنیرویش را در ۀهم. بر لب آورده بود
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نه اعتنایی به گذشت زمان . مثل اختاپوس او را در خود گرفته بود
. وجنون شده بودسراپا آتش. ، آگاه بودکردمیداشت و نه از کاري که 

بدنش سرد، . ده بوده خود آمد که پاروس از تقال افتابمیفقط هنگا
. وخروش افتاداز جوش. صورتش کبود و زبان از دهانش بیرون زده بود

. وانست تصمیم بگیردتمین. ید، خیره شددمیي ناباورانه به آنچه الحظه
هم در اوج نیاز، وانست باور بکند به این آسانی، به این زودي، آنتمین

ۀحلق. وحشت شددچار بارهیک.مرگ بر او انداخته باشدۀسای
. جنازه روي زمین افتاد. خودش را عقب کشید. یش را باز کردهادست

جان که تا با تعجب به آن جسد بی. حرکت ماندبیلقی خورد ولق
مرگ، صورتش را از . ي پیش سرشار از شور زندگی بود، زل زدالحظه

از حدقه هاچشمپوست صورت کبود؛ زبان سیاه؛: ریخت انداخته بود
ها حک شده بود، هیچ نشانی ون زده و درد و ترسی که بر مردمکیرب

از آن همه زیبایی و طراوت دقایقی پیش نگذاشته بود؛ اما بدنش 
خرمن گیسویش مثل چتري خرمایی . مودنمیجوان و شاداب چنانهم

وانست باور بکند آن تمیمرد ن. رنگ در اطراف سرش حلقه زده بود
به . نابود شده باشدبارهیکی و طنازيهمه خرمی، آن همه زیبای

من .. .؟من کشتمش: به جنازه نگاه کرد. یش نگاه کردهادست
...کشتمش؟

صداي . ا برودجک. انست باید چکار بکنددمین. دور خودش چرخید
به . خوردتکانبه شدت . پیچیداشذهنپاروس در ةخندۀقهقه

هاي او را زمزمهکرد هنوز خیال. سرعت برگشت و به مرده زل زد
وید؛ از امیدي که به آینده دارد گمینود که از سرگذشت خودش شمی

خیال . و آنچه باید بکند،هایی که کردهاز زجرهایی که کشیده و تالش
.جوان: نگاه پاروس به طرف او برگشت. کرد مردمک جنازه تکان خورد

. تو مرا کشتی. تو مرا کشتی
ریزي در ۀرعش.را در خود گرفتسرد و سیاهی اوةترس مثل پرد
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عقب رفت و رو به مرده عقب. موهاي بدنش سیخ شد. پشتش دوید
.نه.نه: زدفریاد

نزدیک بود بیفتد . تپق زد. مجسمه پاروس گیر کردۀپایش به پای
چراغ در دستش به دستی که گوهر شب.که چنگ به اطراف انداخت

. رش سهمناکی را شنیدجا شدن گوهر، غبهبا جا. آن بود، بند شد
با احتیاط انگشت دراز . چیزي ندید. به اطراف نگاه کرد.تعجب کرد

دوباره همان صدا را . چراغ را تکان دادبار دیگر گوهر شبکیوکرد
؟صداي چه هست.. .عنی چهی: وحشتش بیشتر شد. شنید

چیزي . ت به همه طرف نگاه کردبا دق. ي دچار تردید شدالحظه
به .طاقت نیاورد. تکان، روي زمین افتاده بودیجنازه ب. ندیدعاديغیر

!هر چه بادا، باد. ودشمیاز این بدتر که ن. به جهنم: خودش نهیب زد
با برداشته شدن گوهر، صداي . گوهر را در دست گرفت و بلندکرد

دیوار . به پشت سرش نگاه کرد. شدن چیزي را شنیدمهیب خراشیده
سروصدا کنار رفت و راهی که از آن آمده بود، آشکار قسمتی از تاالر با 

. پس کلید، این بود؟ بیچاره شازده خانم: خوشحال شد. شد
ک لنگه ی.لباسش را پوشید. به طرف حمام دوید.معطل نکرد

اش بست ساعت را به مچ. کردبه پا،کفشی را که برایش باقی مانده بود
دل دل کرد مقداري از گنج را .نگاهی به اطراف انداخت. و بیرون آمد

ترسید . همراه خودش ببرد؛ اما خیلی زود از این تصمیم منصرف شد
گوهر . داخل راهرو شد. بنا به هشدار کتاب کهن دچار نفرین بشود

هنوز .شتاب داشت. مسافتی پیش رفت. کردمیچراغ راه را روشن شب
با .انداختطنین میاشذهنوخروش لحظات پیش در جوشۀغلغل

کم کمنم و کمیجنازه را خاك . دمگرمیسر فرصت بر: خودش گفت
. رمبمیطال و جواهرات را بیرون 

راه هموار و . یش را تندتر کردهاقدم. با این خیال خوشحال شد
به تونلی رسید که کف و سقف و . دیوارهاي صیقلی تمام شد
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نگ ي خاکستري رهاسنگدیوارهایش همه از سنگ ساخته شده بود؛ 
از : وخم بخورد و پیش برودو ناهموار مثل غاري که در دل کوه پیچ

! اینجا آمدم؟
به پشت برگشت و. ي نیافتاهیچ نشانه. نرسیداشذهنچیزي به 
راهی که از آن آمده بود، در سکوت و سیاهی فرو رفته . سرش نگاه کرد

که وقتی: با دقت به اطراف نگاه کرد. یش کاستهاقدماز سرعت . بود
وم و از رمیآمدم، چراغ نداشتم توي آن تاریکی کی متوجه بودم کجا 

.ومرمیچه راهی 
اي رسید مسافتی که رفت، به نقطه. امه دادادپیشرويبه

از : دچار تردید شد.دشمیمانند که سه راه از آن منشعب سوقارچه
کدام طرف بروم؟ 

بقبوالند که وانست به خودشتمین. راه مستقیم را در پیش گرفت
مطمئن بود تونل قبلی هیچ راه فرعی .از این مسیر گذشته استقبالً

. اشتمدمیدرست است که تاریک بود؛ اما دست که از دیوار برن؛نداشت
خم .جلو رفت. افکارش پاره شدۀاي خاکستر، رشتبا دیدن توده

ي بود اهاي پوسیدهآثار استخوان. تر نبودخاکس. و به آن نگاه کرد. شد
ها است که به طمع گنج یک از هماناین،.هووم: شده بودکه خاك

!ي گره خورده، گم شدههاراهتوي 
: اش ادامه دادبه پیشروي.یش نشستهالبرنگی روي کمةخند

.. .دمآورمیاگر . خوب شد طمع کاري نکردم
هنوز مسافت زیادي نرفته بود که با .حرفش را ناتمام گذاشت

پوست و گوشتی . سالم بودیکی نسبتاًگري مواجه شد ایناسکلت دی
اما پیدا بود نسبت به آن دیگري از قدمت کمتري ؛بر آن نمانده بود

نکند : ترس مثل خوره در وجودش رخنه کردکم کم. برخوردار است
! ؟نکند توي تونل مرگ افتاده ام! عوضی آمدم؟

مده بود، در پیش راهی را که آ.برگشت. این خیال، هراسانش کرد
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به حالت دو قدم . تا وقت را به هدر ندهدکردمیشتاب .گرفت
راه به نظرش . افتادنفس نفسبه . خیلی زود خسته شد. اشتدمیبر

ر یمگر همین حاال از این مس: یش کاستهاقدماز سرعت . طوالنی آمد
نیامدم؛ پس کو؟

. م بشومنکند راست راستی گ: نگران شد. اثري از سه راهی نبود
. دشمیي زیادي تقسیم هاراهاي رسید که به به محوطه.جلوتر رفت

.ده تا: ها را شمردتونلۀدهان
. اش سه تاهمه. تا که نبودده.ترس در گلویش چنگ انداخت

پس سه راه کو؟ 
اد نداشت از برابر یبه. به مغزش فشار آورد. دور خودش چرخید
به اطراف بیرون زده ز حدقه اي هاچشمبا . راهی فرعی گذشته باشد

زانوهایش سست . وانست تصمیم بگیرد از کدام راه برودتمین. نگاه کرد
. سردش شد. ستاشدهحس کرد از درون خالی .پاهایش لرزید. شد

اراده بی. ها سر کشیدیک تونلکیي با ترس و اضطراب به داخلالحظه
هایش به دندان. گذاشتقدم پیش.کی از آنها کشیده شدیبه سمت

چه جلوتر هر. وانست کمر راست بکندتمین. خم شده بود. دخورمیهم 
بو از . تعفنی به مشامش خوردبوي. رفت، ترس و تردیدش بیشتر شد

دو ةباد کردۀالش. آن رسیدطولی نکشید که به منشأ. آمدرو میروبه
. ن افتاده بودندکمی از هم، روي زمیۀک زن را دید که به فاصلیمرد و

لحظه ممکن بود بهقدر که هر بدنشان به شدت متورم شده بود؛ آن
انگار براي فرار از چنگال مرگ به هر طرف چنگ . بترکندبارهیک

انیشهاچشمۀتوي سر، روي پوست و داخل حدق. انداخته بودند
انگیزوحشت به رقص نفرتبا . دخورمیهاي ریز و سفیدي وول کرم
. اندها که هنوز تازهخدایا، این جنازه: ل زدها زکرم

اشک از . چه خورده بود، باال آوردزانو زد و هر.هم خوردحالش به
عنی من هم به ی:ش افتاداریزي در تنۀرعش. یش سرازیر شدهاچشم
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دید از پا . خودش را اسیر دست مرگ دید! وم؟شمیاین بال دچار 
، و لحظاتی بعد، به جسم شدکیمیش را هانفسآخرین .افتاده است

شد که کمیدر نظر مجسم کرد طولی ن. ستاشدهجانی تبدیل بی
بو .ترکیدن استةند؛ مثل بادکنک سفیدي که آمادکمیبدنش باد 

روي هاکرم.ندزمیو کرم ،یرد؛ بوي متعفن و چسبناكگمی
یش راه هاچشمةکر. دننکمیش شروع به لولیدن انهیسسروصورت و 

. زندخمیهاي گوش، دماغ و دهانش جوند و در داخل سوراخیم
سر به . نتوانست دیدن این صحنه را تحمل کند.تاب شدبی

فریادش . و شروع به دویدن کردوجود فریاد کشیدۀبا هم. عصیان زد
هاي انسان،انگار بعد از او.در دل تاریکی پیچید و طنین انداخت

به .از آن تونل گذشت. ندزدمیگر داد کدییهراسان دیگري به دنبال
مسیري را که .انتخاب نداشتةاراد. ي متعدد دیگر رسیدهاراهمکانی با 

وقفه از برابرش عقب بیتاریکی .ش بود در پیش گرفتیروروبه
اي اسیر شده که اطراف آن را سیاهی در دایرهکردمیحس .شستنمی

اي یاهی شوم مثل حلقهود، آن سرمیبه هر جا که .ستارفتهگ
وید، در دمیکه به سرعت چنانهم. آیدناگسستنی همراهش پیش می

تعدادي . نقطه افتاده بودندبههاي زیادي را دید که نقطهطول راه جنازه
، موریانه افتاده، خورده، تعدادي نیمتعدادي سالم،پوسیده و خاك شده

بعضی .ر با همتک؛ گاهی دو سه نفزده، گندیده، گاهی تککرم
عضی هنوز پوست و مو و ب،ي ترك خوردههاجمجمهپا، با دست، بیبی

ید، بیشتر وحشت دمیشان بود و او هر جسدي را که و لباس بر تن
. پیدتمیقلبش مثل طبل در سینه . به مرز جنون رسیده بود. کردمی

. عرق از بدنش راه گرفته بود. یچیدپمییش در تونل مرگ هانفسنفس
اعتنایی به تن .وختسمیگلویش سینه و. دهانش خشک شده بود

. تر خودش را از این مهلکه برهاندوشید هر چه سریعکمی.نداشت
ز اشدهاي شکل؛ با سقف گنبدي؛ ساخته ناگهان به محلی رسید، دایره
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بست منفذ، به بنیکپارچه؛ مثل حبابی بیسنگ خاکستري رنگ
: به پشت سرش نگاه کرد. راهی نیافت. ددور خودش چرخی. رسیده بود

.. .از کجا آمدم؟. .از کجاآمدم؟.. .از کجا آمدم؟
متوجه شد به تله افتاده .همه طرف دیوار بود. دشمیجایی دیده ن

با . مشت به اطراف کوبید.داد زد.است حتی دیگر راه برگشت نداشت
. چیزي ندید. چند کوچک گشتي هراروزنهچشم و چنگ دنبال 

با . مرگ را روي سرش دیدۀسای. چنگال ترسی دور گلویش حلقه زد
قدر رسا و ترسناك بود که خودش هم صدایش آن. وجود فریاد زدۀهم

پا به . من که گنجی نبردم. من که گنجی نبردم،نالید. به وحشت افتاد
چراغ نگاهش به گوهر شب. یشانی خودش زدبه پبا مشت. زمین کوبید

.تیلعن.لعنتی: در مشت فشردآن را . افتاد
!لعنتی: تر داد زدو بلند

. شدصداي انفجار مهیبی بلند. و آن را محکم به دیوار کوبید
چراغ مثل بمبی قوي ترکید و دود سفید و غلیظی به اطراف گوهر شب
به سرفه . تنفس مرد مشکل شد.دود محوطه را پر کرد. پخش کرد

ش احساس انهیستوي . اه گرفتآب از چشم و دماغ و دهانش ر. افتاد
پوست و . پیراهنش را پاره کردۀقیچنگ انداخت و. سوزش کرد

.ودشمیگوشت زیر گردنش را خراشید حس کرد به همین زودي خفه 
هواي آزاد به . رویش فرو ریختمتوجه شد قسمتی از دیوار روبهبارهیک

مده بود، به آن آوجودشکافی که بهخودش را از.ورش بردی.درون آمد
جا دراز همان. روي تخته سنگ صاف و بزرگی فرود آمد.طرف انداخت

چشم باز . آرام شد. هایش فرو بردو پیاپی هواي تازه را درون ریهشد
به اطراف نگاه . کرد آسمان آبی را دید که فراز سرش خیمه زده بود

ندي است و در آن پایین، از متوجه شد روي کوه بسیار بل. کرد
از . ذوق کرد.ي کوتاه و بلند شهر پیداستهاساختمانور، داي فاصله

عنی نجات پیدا کردم؟ ی: خودش پرسید
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درد و . حس شده بودپاهایش بی.نتوانست.شودسعی کرد بلند
پایش زانوها، ساق و کف به .نشست. گرفته بودفراکوفتگی وجودش را 

ساعت به . قت کردد. هاي ساعت افتادچشمش به عقربه. دست کشید
. هایی است که به در و دیوار زدمبه خاطر آن ضربه.کار افتاده بود

احساس . و صبر کرد تا دوباره نیرو بگیرده دادکیبه تخته سنگی ت
از آن دخمه و .ید دیگر نیازي به تعجیل نیستدمی. کردمیرضایت 

آن . بوداز کام مرگ بیرون آمده ، افتهیخورده نجاتي گرههاراهآن 
ترسم؟میدیگر از چه : همه ترس و دلهره را پشت سر گذاشته بود

خورشید در . ها نگاه کردلذت به آسمان آبی و پرواز پرندهبا
چند لکه ابر کوچک و . آمده بودۀ افق به رنگ خون دردورترین نقط

خورشید، در آسمان ةي سرخ و سپید، نزدیک به دایرهارنگبزرگ، به 
احتیاط آرام آرام و با. شدبلند. خستگی از تن گرفت. دندخیمه زده بو

بیابان . شاد و سبکبال بود.قدم در دشت گذاشت. از کوه پایین آمد
شلوغ بود؛ با شهر بسیار بزرگ و. به شهر رسید. خلوت را طی کرد

ه کمیهاي پر از ازدحام و مردي کوتاه و بلند، خیابانهاساختمان
؟اینجا کجاست؟ مگر شهر خودم نیست: دندآمد بووسرعت در رفتبه

اما ؛ه استکردمیمطمئن بود شهري است که در آنجا زندگی 
و حتی لباس و ظاهر مردم عوض هاخانه، هاکوچهها، شکل خیابان

ذشتند، با تمسخر نگاهش گمیکسانی که از کنارش . شده بود
د و ادندمیي متعجب او، سري تکان هاچشمند و در برابر کردمی
اي زیبا و معطر پوشیده هآنهایی که لباسخصوصبهها زن. فتندرمی

ند و به کردمیجیدند، راهشان را کدمیاو را کهاینمحض بودند، به
چه اتفاقی .. .چه خبر شده؟: از خودش پرسید.فتندرمیسمت دیگري 

افتاده؟ 
قه هایی که مشغول بازي بودند، دور او حلبچه. اي پیچیدبه کوچه

: صدا خواندندیکدست زدند و. سنگ انداختند. هو کشیدند. زدند
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!دیوانه.دیوانه.دیوانه
از . ها هراسان پا به فرار گذاشتندبچه. یورش بردبه طرف آنها

خون .اش را خراشید و گذشتنجی تکه چوبی پرپر زد و آمدپیشانیک
تندتري یشهاقدم. راه گرفت و از روي ابروهایش به پایین غلتید

از . اعتنایی نکرد. نیدشمیهیاهوي بچه ها را در پشت سرش . برداشت
لحظه به لحظه به تعداد . یچیددیگري پۀبه کوچ.آن کوچه گذشت

چوبی، چیزي به طرف او پرت ،گاه گاهی سنگی. دشمیها اضافه بچه
.انست چطور آنها را از خود دور کنددمین. درمانده شده بود. دشمی

شتابان از جایی به جاي دیگر .ه را پشت سر گذاشتچند کوچ
هراسان به .ي متعددي داشتهاراهاي رسید که به محله. ویددمی

. باریکی بود که به نظرش آشنا آمدي کوچۀاگوشهدر . اطراف نگاه کرد
ها نهیب زد و مانع شد آنها او را مردي به بچه. به داخل آن پیچید

دیگر به . ا را حس کردوبوي آشنگرن.جلوتر رفت. تعقیب کنند
ها، به اظهار هاي جوانو متلکهابه خنده،هاي کنجکاو رهگذراننگاه

توك تا مسافتی به هایی که تک وها، به هیاهوي بچهدلسوزي پیرزن
یک انستدمی.پیش رفت. دند، اعتنایی نکردشمیش کشیده دنبال
.ستاپارهود و پارهآلفش بیشتر به پا ندارد؛ لباسش خاكکلنگه

و همین هیبت آشفته باعث .آلود استیش خونهادستسروصورت و 
مهم . یش مهم نبودها دیگر براود؛ اما اینشمیتعجب و تمسخر دیگران 

به محلی رسید که هنوز رنگ و بوي گذشته . اش بودپیدا کردن خانه
دیمی قيي آجري و سادههاخانهچه به جاي آن اگر.راحفظ کرده بود

رهاي ا آجیز سنگ مرمراشدهساخته يي چند طبقههاساختمانحاال 
اما هنوز دو سه خانه به همان شکل ریز سر به آسمان ساییده بود؛

ها دقت کرد کسی از آشنایان را ة رهگذربه چهر. سابق، باقی مانده بود
ک طرف آن هنوز دست یبست رسید کهۀ باریک و بنبه کوچ. ندید

تر و ؛ اما کهنهخودش را دید با همان نماي قبلیۀخان. نخورده بود
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سه . به داخل سرکشید. باز بود. دست به در گذاشت. جلو رفت.نمورتر
جوانی زن .رجه بودندودختر و پسر کوچک توي حیاط مشغول ورجه و

شت پر از کف را چنگ تهاي توي کنار حوض نشسته بود و لباس
ي از اگوشهزنی عینکی که یربی پدر ایوان، روي صندلی چو.زدمی

بود، مشغول بافتن چیزي موهاي سفیدش از زیر روسري بیرون زده 
ها متوجه بچه. ما ساکنان آن، ناآشنا بودنداود؛بمیقدیخانه. بود

ر از بقیه بود، تپسرکی که بزرگ. دست از بازي کشیدند. حضور او شدند
واهی؟خمیهاي عمو، چه : جلو آمد و داد زد

آقاي احمدي نیست؟  ۀمگر اینجا خان: رسیدپ
. و نگاهش از روي پسر سر خورد و به طرف دختر بچه کشیده شد

جیغ کشید و به طرف زن . ي او وحشت کردهاچشمدخترك با دیدن 
سویش به ي کمهاچشمپیر زن دست ازبافتن کشید و با .جوان دوید

؟ واهدخمیچه .جانکیه امیر: پرسید. رو زل زدروبه
یک دیوانه مادربزرگ،: داد زدچشم از مرد بردارد،آنکهبیپسر 

. با بابایم کار دارد.است
آلودش را توي هوا ي کفهادست.شت بلند شدتزن جوان از کنار 

با آقاي احمدي چکار داري؟ : با تعجب به مرد نگاه کرد. تکان داد
!برو.برو.نیستش

شب .بابایم اداره است: چه گفتپسر ب. ببنددو جلو آمد تا در را
.آید خانهمی

: ش داد زدکه نشسته بود با صداي زیر و ظریفجازن از همانپیر
خدا را خوش . هش بدهید تا برودک چیزي بی.اذیتش نکنید بیچاره را

. یدبیا
. صبر کن!صبر کن عمو: و خودش از جا بلند شد و ادامه داد

. ي ایوان پایین آمدهاپلهگان از لنگان لن. عصایی را به دست گرفت
یرون باي از داخل آنسکه. اش را بازکرديروسرۀگوشةگر. نزدیک شد
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.بیا عمو جان، بیا: رزیدلمیدستش . آورد و به طرف مرد دراز کرد
. دقت کرد. که خوردیبه صورت مرد نگاه کرد،کهاینبه محض 
خودتی؟ !تویی.بهزاد: متعجب پرسید
شما کی هستی مادر؟ . بهزاد احمدي. آره بهزادم:دادمرد جواب

کجا رفته . ناسی؟ منم مینوشمیحاال دیگر مرا ن: پیرزن گفت
چطور جوان ماندي؟ با توام . وچند سال کجا بوديبودي؟ این چهل

.بهزاد.بهزاد. چیزي بگو.نويشمیمگر ن.هیدمیچرا جواب ن.بهزاد
بهزاد؟ 

نور آفتاب . تش برداشترز روي صوکتاب را ا. چشم باز کرد
: صداي مینو را شنید. بودهخیس عرق شد.نشست. یش را زدهاچشم

!این آفتابانی؟ زیرکمیاینجا چکار 
طور شاداب و جوان بغلش؛ همانۀاو را دید؛ با بچسر بلند کرد و

»راز معبد آفتاب«:نگاهی به کتاب انداخت و عنوان آن را خواند
را نرفتی توي اتاق؟ چ: مینو پرسید
کی .واندم که خوابم بردخمیداشتم این کتاب را : جواب داد

برگشتی؟ 
درخت هنوز سرجایش قرار . و نگاهش به طرف باغچه کشیده شد

یش خشک هاشاخهو تعدادي از ،یش زرد و پژمرده شدههابرگ.داشت
.دشمیهار در آن دیده نبمیهیچ اثري از طراوت و خر.شده بود


